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MGT-420, 15 LE, 420 ccm, egytengelyes kistraktor. 

Cikkszám: 1056001 

 

A Jansen MGT-420 szerszámgép az MGT-270 nagy testvére, felszerelhető különféle 

tartozékokkal, és így általánosan több célra alkalmazható. Ezt a gépet többféle funkcióra 

tervezték, mint például a mezőgazdasági művelés, gyep karbantartása, valamint az 

önkormányzati zöldfelület karbantartásra. Ideális otthoni felhasználók számára, akik otthoni 

kertjükön szeretnének dolgozni, de profi kertészettel és tereprendezéssel foglalkozók számára 

is.  

Az MGT-420 motoros berendezés rendkívül sokoldalú, kezelése, kormányzása egyszerű, és 

hatékony. Felhasználható termesztésre, szántásra, kaszálásra, fűnyírásra, hó eltakarításra, 

nagy felületű szilárd burkolatok tisztítására, seprésére, attól függően, hogy a gépre mely 

szerszámot szerelte fel.  

 

Rendelhető szerszámok, eszközök a Jansen MGT-420 motoros traktorhoz: 

  Megnevezés: Munkaszélesség / cm: Cikkszám: 

1. Keréksúlyok (1 pár) a jobb tapadáshoz   1056011 

2. Talajmaró 70 1056002 

3. Forgó eke, ásógép 25/30 1056009 

4. Kaszálógép mulcsozóval (Y késekkel, 24db) 85 1056004 

5. Fűnyíró kaszálógép  100 1056012 

6. Magas fűnyíró (alternáló olló) 120 1056006 

7. Seprű henger 100 1056003 

8. Hótoló lap 100 1056005 

  Ekékből háromféle:     

9. Eke, szántáshoz   1056007 

10. Feltöltő eke   1056008 

11. Váltó eke   1056010 

 

A különböző, opcionálisan elérhető tartozékok megtalálhatók a kínálatunkban.  

 

A kormány 180 fokkal elforgatható, így a szerszám csatlakoztatása típusától függően elöl 

vagy hátul, egyszerűen felszerelhető.  

 

Az MGT-420 egytengelyes traktor, három előre és három hátrafelé sebesség fokozattal 

rendelkezik. Opcionálisan 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, 15 LE, 420 ccm 

Sebesség: 3 előre, 3 hátra (hátrameneti fokozat, többtárcsás tengelykapcsoló) 

Sebesség: kb. 1,2-5,8 km / h 

Teljesítmény átvitel: mechanikus sebességváltó 

Differenciálzár: igen (ki lehet kapcsolni) 

Üzemanyag tartály kapacitása: 6,5 l 

Üzemanyag: normál benzin 95 ’E’ 

Csatlakozó eszköz meghajtó: Kardántengely (aktiválható) 

Súly (száraz): 105 kg 

Súly a csomagolással: kb. 135 kg 

Csomagolási méretek: 114 x 70 x 92 cm (LxSxH) 

 

 

Megjegyzés: 

Üzembe helyezésre, összeszerelésre körülbelül 0,5órát kell ütemezni.  

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

többfokozatú olajat. A mellékelt részletes útmutató segít. 

 

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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