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MSK-800X Motoros talicska, 800W elektromos motorral. 

Cikkszám: 1515003 

 

Az MSK-800X négykerékhajtású talicskánkat, két darab 800 W teljesítményű villanymotor 

látja el a szükséges energiával. Ez sokkal könnyebbé teszi a munkáját! A 4 akkumulátor 

összesen 48 V-os, az akkumulátor teljes töltése esetén akár 6-8 óra üzemidő biztosított a 

terheléstől függően.  

Az elektromos motorok miatt a talicska csendes vagy szinte zajmentes, mindenekelőtt mentes 

a kipufogógázoktól! Ezért kiválóan alkalmas épületekben, lovas istállókban, kertekben, 

zöldövezetekben, temetőkben és még sok más munkához. 

A kb. 72 cm teljes szélessége lehetővé teszi a hagyományos ajtónyílásokon való áthaladást. 

A talicska előre- és hátrameneti hajtással rendelkezik, és a sebessége folyamatosan 

szabályozható. Előremenetben max. 6 km / h, hátramenetben 2 km / h.  

A rakodótér mechanikus billenőberendezése biztosítja az egyszerű kirakodást. Ha az ürítőkart 

működteti, a platót automatikusan megdönti és kézzel visszaállítható. 

A rakodótér kapacitása kb. 150 liter, a maximális terhelés 300 kg, + 15 °. 

A csuklós kormányzásnak köszönhetően a szállítójármű kezelése, manőverezése könnyű. 

A 4 beépített hidraulikus tárcsaféknek köszönhetően a talicska könnyedén és biztonságosan 

kezelhető akár lejtőn is. 

Az MSK-800X billencs talicskához opcionálisan a következő felszerelés érhető el 

üzletünkben: 

- vonóhorog szabványos pótkocsi csatlakozáshoz Cikkszám: 1520000 

- plató magasító a rakomány mennyiségének növelése érdekében Cikkszám: 1520005 

- gyepgumi készlet, 4db a pázsiton történő kímélő mozgáshoz Cikkszám: 1520010 

 

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

kérünk jelezni. 

Kérjük, hívjon telefonon, vegye fel velünk a kapcsolatot!  

 

  

Műszaki adatok: 

Összkerékhajtás 

Csuklós kormányzás ingacsuklóval 

Elektromos motor: 2x 800W / 48V 

Akkumulátor: 4 darab (12V20Ah) 

Hasznos teher: max. 300 kg 

Hajtóalátét: mechanikus 

 

 

 

 



Sebesség: max. 6 km / h előre, 2 km / h hátra 

Terep dőlésszöge emelkedő és oldaldőlés: max. 15 ° (25%) 

LED-es világítás 

Digitális kijelző akku állapot, stb jelzésére 

Opcionális tartozékok: vonóhorog, platómagasító, gumiabroncsok 

Munkaidő az akkumulátor teljes töltésénél: kb. 6-8 óra a terheléstől függően 

Töltési idő: kb. 8 óra 

Teljes tömeg (száraz): 263 kg 

Méretek: 188x72x105 cm (HxSzxM) 

Súly csomagolással: kb. 280 kg 

Méretek csomagolva: 137x80x115 cm (HxSzxM) 

 

Megjegyzés: 

Az eszközt csomagoljuk, és részben acélkeretben összeszerelve szállítjuk.  

A végső összeszerelésnek körülbelül 1 órát kell ütemezni.  

A szállítási terjedelem tartalmazza egy német használati útmutatót, valamint a robbantott 

rajzokat.  

A beállítás nem jelent problémát, de ha mégis segítségre van szükség, örömmel segítünk. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az első használat előtt az akkumulátorokat teljesen fel kell tölteni, 

kb. 8-9 óra! 

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete 

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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