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RD-800 gumilánctalpas mini dömper, hidrosztatikus hajtás, három oldalra billenthető 

ürítéssel, benzinmotorral. 

Cikkszám: 1515016 

 

 

A Jansen RD-800 lánctalpas mini dömperünk, ipari minőségben gyártott gép.  

Ez a három oldalra billenthető dömper ideális kereskedelmi-szolgáltató használatra, 

profiknak, kertépítőknek, stb... Teherbírása 800 kg!  

 

Rendkívül robusztus konstrukciója teszi az RD-800-at alkalmassá a legnehezebb és 

legösszetettebb munkákhoz. Ha más mini dömperrel nem sikerül, az RD-800-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-800,  

1 hengeres 4-ütemű OHV motor, 389 cm³, 9,5 kW, LonCin benzinmotorral szállítjuk, ami 13 

LE-s, és csillapított behúzóval indítható.  

 

Az RD-800 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 

 

Főbb jellemzők: 

Könnyű billentés a billenő hidraulika révén 

A szilárd acélszerkezet akár 800 kg hasznos terhelést is lehetővé tesz 

6 előre- és 2 hátrameneti fokozat biztosítja az optimális kezelhetőséget 

Robusztus gumilánc láncfeszítővel 

Kormányzás egyszerű 

Plató összecsukható és kivehető oldalfalakkal 

Felhajtható lábtartó 

 

 

Műszaki adatok: 

Hidraulika hajtása: Motortípus: 1 hengeres 4-ütemű OHV motor, 389 cm³, 9,5 kW, LonCin 

Üzemanyag: normálbenzin (95) ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 6,5 liter 

Fogyasztás: kb. 2 liter/óra 

Indítás: csillapított behúzó indítóval.  

Sebesség: max.6-7 km / h, 



Láncszélesség: 880 mm 

Láncfeszítő eszköz: igen 

Meghajtás és billentés, Hidrosztatikus motor, 3 oldalra 

Terhelés: max. 800 kg, 26 foknál 50%  

Teljes tömeg (száraz): 460 kg 

Méretek teljes: 2150 x 880 x 1065 mm (hosszúság x szélesség x magasság,) 

Plató méretei: 1390 x 880 x 300 mm 

A rakodó magasság elülső széle: 785 mm a talajtól 

Kézifék: mechanikus 

A csomagolás méretei: 2200 x 9400 x 1250 mm 

Csomagolási súlya: kb. 500 kg 

 

 

Megjegyzés: 

A végleges összeszerelésre körülbelül 1 órát kell ütemezni.  

Ha segítségre van szüksége, szívesen segítünk.  

A mini dömper rendelhető beüzemelve is.   

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

Jansen termékek hivatalos márkakereskedője: 

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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