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Jansen RD-300pro gumilánctalpas dömper, magas emelésű billenőrendszerrel, Briggs & 

Stratton 4-ütemű motorral, (XR1450), OHV, 9 LE, 306 ccm. 

Cikkszám: 1515015 

Ez a lánctalpas dömper az RD-300 továbbfejlesztett változata, hidraulikus magas 

billenőrendszerrel rendelkezik. A dömpert az új, továbbfejlesztett 6: 2 sebességváltóval is 

ellátták. Összesen 6 előre és 2 hátramenetet tartalmaz! A maximális sebesség előre kb.  

8 km / h, hátra kb. 5 km / h. Ideális homok, föld, kavics, kövek stb. szállítására.  

A gumilánctalpaknak köszönhetően problémamentesen dolgozhat durva, sáros, homokos vagy 

lejtős talajon. 

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.  

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

szakszerű kezelését könnyedén elsajátíthatod.  

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

 

A motor nagyon jól illeszkedik a rendszerhez, folyamatosan terhelhető,  

még alacsony hőmérsékleten is könnyedén elindítható, elektromos önindítóval, vagy a 

hagyományos behúzó indítóval.   

A Jansen RD-300pro önjáró, és a plató hidraulikusan emelhető és dönthető. Erre a célra egy 

erőteljes hidraulikus egységet és hidraulika hengert helyeztek el a gépen.  

Az ürítő rendszer kibővíti a dömper munka lehetőségeit, kényelmes rakodást biztosítva a 

legfeljebb 500 kg tömegű anyagok mozgatásánál, akár közvetlenül pótkocsira vagy 

teherautóra. A Jansen RD-300pro fel-le csukható vezető platformmal (lábtartóval) van 

felszerelve, hogy a kezelő személy biztonságosan állhasson a gépen. 

Sok más ajánlattal ellentétben a Jansen RD-300pro készülékünk platójának oldala egyenes és 

nem kúpos. A kúpos vályúkban az ömlesztett anyag nagyon gyorsan beékelődik, ez 

nehézséget okoz amikor billentésnél beragad, pl. föld. Ezekkel a tulajdonságokkal a mini 

dömperünk megkülönbözteti magát a versenytársaitól. 

Az emelési és süllyesztési folyamat néhány másodpercet vesz igénybe.  

A gép megerősített változatát szállítjuk, hasonlóan megerősített platóval (falvastagság 3 mm), 

mérete 980 x 700 x 450 mm. 

A gumihevederes járószerkezet hajtása és a kb. 120 mm hasmagasság miatt ez a dömper 

különösen durva terepen is alkalmas. A lejtők és emelkedések leküzdése is elsajátíthatók, de 

vegye figyelembe a dömper magasabb súlypontját! 

A Jansen RD-300pro-t kiváló minőségű, Briggs & Stratton 9 LE-s benzinmotorral szállítjuk. 

Ezek robusztusok, megbízhatóak és hatékonyak. A motor nagyon jó indulási viselkedéssel 

rendelkezik (még alacsony hőmérsékleten is), és indítóberendezéssel indítható. 



Műszaki adatok: 

Briggs & Stratton 4-ütemű motor XR1450, OHV, 9 LE, 306 cm3 

Üzemanyag: normálbenzin (95) ’E’ 

Tartály űrtartalma: 5,3 liter 

Fogyasztás: 1,5-2 liter/óra terheléstől függően 

Elektromos indítás: Igen 

Indítás: csillapított behúzó indítóval. 

Sebességváltó: 6: 2 (6 előre, 2 hátramenet) 

Hajtás: hidraulikus 

Plató magas billenőrendszerrel: Igen 

Haladási sebesség előre: max. 8 km / h 

Haladási sebesség hátramenet: max. 5 km / h 

Magasság: kb. 120 mm 

Hasznos teher: max. 500 kg 

Teljes tömeg: kb. 365 kg 

Összeszerelt méretek: 1850 x 710 x 1240 mm (H x Sz x M, plató felső éle) 

Billenő alváz méretei: 980 x 700 x 450 mm (H x Sz x M) 

Az elülső rakodó szél magassága: 91 cm-re a talajtól 

Oldalsó rakodóhely felső szélének magassága: 153 cm a talajtól 

Billenési magasság: 142 cm 

Méretek csomagolva: 1850 x 800 x 1255 mm (H x Sz x M) 

Súly csomagolással: kb. 390 kg 

 

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

 

Megjegyzés: 

A beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt 

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

 

 

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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