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MSK-400 Motoros talicska, 750W elektromos motorral. 

Cikkszám: 1515001 

 

A Jansen MSK-400 motoros talicska nagy teljesítményű, 750 wattos villanymotorral 

rendelkezik, ezért könnyedén önjáró. Nagyon megkönnyíti a kertészek, kertépítők, 

gazdálkodók munkáját!  

A négy darab akkumulátor, összesen 48V-os feszültséggel rendelkezik.  

Az akkumulátor töltésideje maximális feltöltődésig, 8 óra.   

Akkumulátorok munkaideje 8-10 óra.  

 

Az elektromos motor miatt a szállítóeszköz csendes vagy szinte zajmentes, és mindenekelőtt 

mentes a kipufogógázoktól! Ezért tökéletes belső, zárt terekben, például megfelelő az 

üvegházakban, termesztő berendezésekben, istállókban.  

 

A motoros talicska előre és hátrameneti hajtással rendelkezik, a sebesség fokozatmentesen 

szabályozható (legfeljebb 5 km/h előre, és 2,5 km/h hátra).  

A plató hidraulikus billentő szerkezete kényelmes, szakaszos ürítést biztosít.  

A terhelési térfogat kb. 190 l, a maximális hasznos teher 500 kg, max terepszög előre 20%.  

Még + 10% -ig terjedő túlterhelés sem okoz problémát!  

A motoros talicskát könnyedén és biztonságosan lehet lejtőn is, terhelten mozgatni.  

 

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

kérünk jelezni. 

Kérjük, hívjon telefonon, vegye fel velünk a kapcsolatot!  

 

  

Műszaki adatok: 

Elektromos motor: 750W / 48V 

Akkumulátor: 4 db (12V 32Ah) 

Terhelés: max. 500 kg 

Terhelési térfogat kb. 190 liter 

Billentés módja: Hidraulika 

Hidraulikaolaj: HLP46, kb. 0,5 liter 

Sebesség: max. 5 km/h előre, 2,5 km/h hátrafelé 

Teljes tömeg (száraz): 190 kg 

Súly a csomagolással: kb. 220 kg 

Méretek: 168 x 82 x 105 cm (Hosszúság x Szélesség x Magasság) 

Méretek csomagolással: 120 x 90 x 120 cm (H x Sz x M) 

Az akkumulátor üzem ideje kb. 8-10 óra 

Töltési idő: 8 óra 

 

 



 

 

Megjegyzés: 

A végleges összeszerelésre, beüzemelésre körülbelül 3-4 órát kell ütemezni.  

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

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

A motoros talicska rendelhető összeszerelve is.   

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

melyből 4 liter szükséges, hogy először feltöltse az eszközt. 

 

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! 

 

 

 

kertmax-gepek.hu  

 

mailto:info@kertmax.hu

