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HRW-30 Rönkszállító utánfutó, rakodó daruval.  

Cikkszám: 1325132 

 

A Jansen HRW-30 rönkszállító kocsija, melynek maximális terhelhetősége 3000 kg, 

hidraulikus támasztólábbal, nagyon robusztus és szilárd.  

A beépített rakodó daru 270 fokos elfordíthatósággal és legfeljebb 3,8 méteres 

hatótávolsággal rendelkezik. 3,8 méteres magasságban 200 kg teherbírású.  

1,5 m-es távolságban a daru 300 kg-ot emelhet. A daru hidraulikus markoló fogóval 

rendelkezik, amely 360 fokban elforgatható.  

A hidraulikus tápegységet a HONDA GX-160, 4 ütemű benzinmotorja hajtja.  

A rönkszállító teljes hasznos terhelhetősége 3000 kg.  

 

A pótkocsi vonórúdjával a rönkszállító könnyen mozgatható. Sok ügyfelünk traktorral vagy 

quaddal, esetleg a kis vontatóval húzza, mert még a keskeny utakon is nagyon rugalmasan 

használható.   

A közelítő kocsi teljesen összeszerelve Pick up-al is jól vontatható. 

A pótkocsi nem rendelkezik úthasználati engedéllyel.  

 

 

Műszaki adatok: 

Motor:  

HONDA 4 ütemű motor, GX-160, 5,5LE 

Üzemanyag: normálbenzin 95 ’E’ 

Üzemanyag tartály kapacitása: 4 liter 

Indítás módja: csillapított behúzó kötéllel. 

Motorolaj mennyisége: kb. 0,8 l (10W40 vagy 15W40) 

Hidraulikaolaj tartály kapacitása: kb. 12 l (HLP46) 

 

Utánfutó: 

Súly: 835 kg folyadék nélkül 

Terhelés: max. 3000 kg 

Fordulási tartomány daru: 270 fok 

Hatótávolság daru: max. 3,80 m 

Kapacitás daru: 300 kg 1,5 m távolságban 

Rakodó fogó szélessége, nyitva: 700 mm 

Hidraulikus működési nyomás: 200 bar 

Támogatás: hidraulikus, kétszeres 

Méretek: 4600 x 1550 mm (LxSxH) 

 



Súly csomagolással: kb. 875 kg  

Méretek csomagolással: 2200 x 950 x 1150 mm (LxSxH)  

 

 

Megjegyzés: 

A magas szállítási költségek azért merülnek fel, mert a közelítő kocsi készen áll a használatra, 

összeszerelve, be van állítva és így kerül szállításra. Alternatív megoldásként egy gyári 

csomagoltat kínálhatunk kedvezőbb feltételekkel, így az összeszerelést Önnek kell 

elvégeznie. Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt 

részletes útmutató nyújt tájékoztatást. 

Mellékeljük a részletes szerelési utasítást robbantott ábrákkal. 

Szerelésnél szükség van kenő zsírra, valamint 12 liter hidraulikaolajra.  

Itt ajánljuk a HLP46-at.  

A motorhoz körülbelül 1 liter motor olaj szükséges. Itt ajánljuk a 10W40 vagy 15W40 

besorolású többfokozatú olajat. 

 

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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