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RD-1000 Gumilánctalpas mini dömper, hidrosztatikus hajtás, 3 oldalra billenő ürítéssel, 

benzinmotorral. 

Cikkszám: 1515011 

 

 

A Jansen RD-1000 lánctalpas mini dömperünk, ipari minőségben gyártott gép.  

Ez a három oldalra billenthető kocsi ideális kereskedelmi-szolgáltató használatra, profiknak, 

teherbírása1000 kg!  

 

Rendkívül robusztus konstrukciója teszi az RD-1000-et alkalmassá a legnehezebb és 

legösszetettebb munkákhoz. Ha más mini dömperrel nem sikerül, az RD-1000-al valóban 

megy! Az egyedülálló kialakítás a stabil vezetőplatform lehetővé teszi az üzemeltető számára 

a kényelmes utazást. Ha a platformot nem használják, akkor felhajtható. A kezelhetőség 

nagyon egyszerű és kényelmes az intuitív vezérlés miatt. A lánctalpas Jansen RD-1000,  

Briggs & Stratton benzinmotorral szállítjuk, ami 13 LE-s, és elektromosan is indítható. 

Opcionálisan csillapított behúzóval ellátott.  

 

Az RD-1000 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 

Az erős hidraulikus rendszer és a 80 cm széles gumilánctalpas alváz kombinációja lehetővé 

teszi az RD-1000 könnyed vezetését a legnehezebb terepen. A hidrosztatikus hajtás lehetővé 

teszi a pontos manőverezést, fordulásokat a helyszínen, és extrém lejtők (26 fok / 50%). 

Az RD-1000 maximális sebessége kb. 6-7 km / h.  

 

Mivel a plató 3 oldalra dönthető, ez a gép ideális az építkezésekhez. Bel térben is használható 

az RD-1000, mivel szinte bármilyen ajtónyíláson átfér, szélessége kb. 80 cm!  

A szállító plató 3 oldalra dönthető! Ebből a célból a platót megfelelő rögzítő pontokkal láttuk 

el. Az emelést és a leeresztést néhány pillanat alatt végezzük - akár 1000 kg hasznos teher 

mellett is. 

 

 

 

 

 

 

 



Műszaki adatok: 

Hidraulika hajtása: Briggs & Stratton 4-ütemű motor, 13 LE, 9,6 kW 

Üzemanyag: normálbenzin (95) ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 6,5 liter 

Fogyasztás: kb. 2 liter/óra 

Indítás: elektromos indítómotor + csillapított behúzó indítóval.  

Sebesség: max.6-7 km / h, 

Láncszélesség: 180 mm 

Láncfeszítő eszköz: igen 

Billentés, meghajtás: Hidrosztatikus motor, 3 oldalra 

Terhelés: max. 1000 kg, 26 foknál 50%  

Teljes tömeg (száraz): 610 kg 

Méretek teljes: 2200 x 800 x 1040 mm (LxWxH,) 

Plató méretei: 1030 x 670 x 460 mm 

A rakodó magasság elülső széle: 55 cm a talajtól 

Áramlási szivattyú: 36 l / perc 

Kézifék: mechanikus 

Hidraulikus szivattyú: fogaskerék szivattyú, 160 bar 

A csomagolás méretei: 1820 x 900 x 960 mm 

Csomagolási súlya: kb. 415 kg 

 

 

Megjegyzés: 

A készüléket szétszerelik, és csomagolják egy fadobozban.  

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. 50 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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