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MGT-270, 9 LE, egytengelyes traktor, jármű és szerszámhordozó. 

Cikkszám: 1055005 

 

A Jansen MGT-270 kombinált kistraktor különféle tartozékokkal felszerelhető, ezért 

általánosan több célra alkalmazható. Ez a gép alkalmas otthoni felhasználóknak, de profi 

szolgáltatók, kertészettel és tereprendezéssel foglalkozók igényeit is kielégíti. 

 

A különböző, opcionálisan elérhető tartozékok megtalálhatók a kínálatunkban: 

  Megnevezés: Munkaszélesség / cm: Cikkszám: 

1. Hómaró 72 1055012 

2. Hótoló  100 1055013 

3. Seprű henger 100 1055010 

4. Magas fűnyíró (olló) 120 1055007 

5. Magas fűnyíró (olló) 150 1055009 

6. Talajmaró 70 1055008 

7. Kultivátor   1055014 

  Ekékből háromféle:     

8. Eke, szántáshoz   1055011 

9. Váltó eke   1055015 

10. Feltöltő eke   1055016 

 

A vezérlő elemek elforgathatók 180 fokban, hogy a megfelelő készülék felszerelhető legyen, 

előre vagy hátra, attól függően mely kultivátort, vagy berendezés típust választotta.  

A kistraktor 4 előre és 3 hátrameneti fokozattal rendelkezik (ha szükséges, fordítva - az 

ütköző pozíciójától függően). Opcionálisan nehéz terepen aktiválható a differenciálzár.  

 

Tesztelni, kipróbálni előzetes egyeztetés alapján lehet, melyet telefonon, vagy e-mailben 

kérünk jelezni. 

 

Kérjük, hívjon telefonon, vegye fel velünk a kapcsolatot!  

 

 

Műszaki adatok: 

Meghajtás: 4 ütemű benzinmotor, 9 LE, 270 cm3 

Sebesség: 4 előre. 3 hátramenet  

Sebesség: kb. 1,2 és 11,2 km / h között 

Teljesítmény átvitel: kardántengely 

Differenciálzár: igen (kikapcsolható) 

Csatlakozó eszköz meghajtó: Kardántengely (kikapcsolható) 

A gumiabroncs mérete: 41 x 11 cm 

Üzemanyag: normál benzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 5 liter 

Méretek: 140 x 63 x 115 cm (LxSxH)) 

Súly (száraz): 80 kg 



 

 

Csomagolás méretek: 120 x 80 x 92 cm (LxSxH) 

Súly a csomagolással: kb. 110kg 

 

 

Megjegyzés: 

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató 

nyújt tájékoztatást.  

A végleges összeszerelésre körülbelül 1órát kell ütemezni.  

A motorhoz kb. 1 liter motorolaj szükséges. Itt ajánljuk a 10W40 vagy 15W40 besorolású 

többfokozatú olajat.  

Azonban, ha segítségre van szüksége, szívesen segítünk, a Jansen MGT-270, 9 lóerős, 

egytengelyes traktor megrendelhető beüzemelve is!  

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Törökvész u. 14. 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig. 

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  

Telefon: +36 30/846-4675 

e-mail: info@kertmax.hu 

 

 

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot! 
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