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RD-500 Gumilánctalpas dömper, hidrosztatikus hajtás, billentés-ürítés, benzinmotorral. 

Cikkszám: 1515004 

 

A Jansen RD-500 lánctalpas dömper a legújabb modell a mini dömper sorozatunkban.  

Különlegessége a hidrosztatikus meghajtás!  

Az RD-500 lánctalpas dömper saját hidraulika rendszerrel működik, a rakodófelület 

billenthető, szakaszosan üríthető.  

A plató döntési szöge 90 ° fölé emelkedik, ami sokkal könnyebbé teszi az ürítést!  

E célból egy hidraulikus egység és egy hidraulikus munkahenger került felszerelésre a gépen.  

Ezzel a funkcióval a mini dömper különválasztja magát a versenytársaitól!  

Az emelési és leengedési folyamat néhány másodpercen belül megtörténik.  

A dönthető plató mérete 1000 x 670 x 450 mm.  

 

Az RD-500 készüléket megerősített változatban (plató falvastagsága 3 mm) szállítjuk.  

Sok más hasonló géptől eltérően az RD-500-as típusnál a plató mozgatása, és  

a döntés-ürítés könnyedén megtörténik a rakodófelület megfelelő kialakítása miatt. 

Kertépítők nagy kedvence, ez a kis rátermett masina. Könnyű kezelhetősége révén, és 

megfelelő az ár-érték arány. 

Az ömlesztett anyag nagyon gyorsan és precízen kiüríthető, akár több szakaszban adagolva.  

 

Az RD-500 hajtása pusztán hidrosztatikus úton valósul meg - ez a hajtás számos előnnyel jár: 

- fokozat nélküli sebességszabályozás 

- lineáris hajtásmozgás nagy hatékonysággal 

- nagy nyomaték 

- biztonságos és gyors működésű túlterhelés elleni védelem 

- nagyon hosszú élettartam 

- kopásálló, mivel alig van súrlódás 

- egyszerű karbantartás 

A gumilánctalpas meghajtással ez a dömper alkalmas különösen nehéz terepre. A vezetését, 

szakszerű kezelését könnyedén elsajátíthatod.  

Előre és hátra két sebességszint van: 

Sebesség 1 előre: 5 km / h 

Sebesség 2 előre: 2,5 km / h 

Sebesség hátramenet 1: 3 km / h 

Sebesség hátramenet 2: 1,25 km / h 

 

A plató maximálisan 500 kg-ig terhelhető, terepviszonyok figyelembevételével. 

Íme egy áttekintés a hasznos teherről és teljesítményről: 

- Terepszint közelítőleg vízszintes: rakomány 500 kg-ig. 

- Terepszint kb. 17% vagy 10 fokos lejtés: akár 450 kg 

- Terepemelkedés kb. 30% vagy 17 fokos lejtés: akár 375 kg 



A motor nagyon jól illeszkedik a rendszerhez, folyamatosan terhelhető,  

még alacsony hőmérsékleten is könnyedén elindítható, a hagyományos húzóindítóval.   

Tesztelni, üzemszerű körülmények között kipróbálni, előzetes egyeztetés után lehetséges. 

Ehhez előzetes értesítést kérünk. 

 

Műszaki adatok: 

Hidraulika rendszer hajtása: 4 ütemű OHV motor, 9 LE, 6,6 kW 

Üzemanyag: normálbenzin (95) ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 3,6 liter 

Fogyasztás: 1,5-2 liter/óra 

Indítás: csillapított behúzó indítóval.  

Sebesség: max.5 km / h, 

Billentés és meghajtás: Hidrosztatikus 

Terhelés: max. 500 kg, 30% -os lejtésnél még mindig kb. 375 kg 

Teljes tömeg (száraz): 380 kg 

Méretek teljes: 1900 x 720 x 1380 mm (LxWxH,) 

Plató méretei: 1000 x 670 x 450 mm 

A rakodó magasság elülső széle: 55 cm a talajtól 

A csomagolás méretei: 1700 x 800 x 1360 mm 

Csomagolási súlya: kb. 415 kg 

 

Megjegyzés: 

A végleges összeszerelésre körülbelül 2-3 órát kell ütemezni.  

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

segítséget. Azonban, ha segítségre van szüksége, szívesen segítünk.  

A mini dömper rendelhető összeszerelve is.   

Az Optimal egy HLP46 osztályozású hidraulika olajat ajánljuk, amely széles körben elérhető, 

melyből, kb. 4 liter szükséges, hogy először feltöltse az eszközt. 

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

többfokozatú olajat. Ezt célszerű bejáratás után (5 munkaóra) lecserélni, további olajcserék 

kb. 25 munkaóránként szükségesek. 

 

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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