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MKB-500 E Seprőgép 6,5 LE benzinmotorral, hótoló lappal és szemétgyűjtő konténerrel 

együtt. 

Cikkszám: 1416500. 

 

Itt kínáljuk a takarítógépet egy készletben, beleértve a szemétgyűjtő tartályt és a hólapátot.  

A gyűjtőkonténer közvetlenül összegyűjti a szennyeződéseket, és könnyen kiüríthető. 

 

Az MKB-500 E, takarítógépet 6,5 LE Briggs & Stratton benzinmotorral szerelve szállítjuk. 

A motoros seprű önjáró, elektromos önindítóval és egy hagyományos behúzó szerkezettel 

könnyen indítható.  

Az elektromos indító 12 voltos akkumulátorral működik. Ezen kívül akkutöltőt is 

mellékelünk, amellyel az akkumulátort közvetlenül egy 230V-os csatlakozóaljzatból lehet 

feltölteni. Ez a külső töltés különösen ajánlott a gép karbantartására, ha a gépet hosszabb ideig 

nem használja. A külső töltő csatlakoztatásához van egy beépített aljzat, ezért nem kell az 

akkumulátort kiszerelni.  

 

Kismértékű havazás esetén közvetlenül a seprővel takaríthat. Ha a hó magasabb, mint 3-5 cm, 

ekkor használja a mellékelt hótoló lapot. Ez a szerszám nagyon egyszerűen felszerelhető.  

A seprűgép 3 előre és 1 hátrameneti sebesség fokozattal rendelkezik, így mindig megtalálja a 

megfelelő sebességet, és finomhangolást is adhat a gázkarról.  

 

A forgó kefék magassága és nyomóereje a középen szerelt hajtókarral és menetes orsóval 

állítható be. Ezenkívül a kefefej szöge a haladási irányhoz viszonyítva 5 fokozatban állítható.  

A kefe forgási sebessége 6 ütemben állítható a választókar segítségével.  

 

 

Műszaki adatok: 

Motor: 4 ütemű OHV, Briggs & Stratton benzinmotor 6,5 LE max. 

Üzemanyagtartály: 6,5 l  

Üzemanyag: normálbenzin 95 ’E’ 

Üzemanyag fogyasztás: kb. 0,5 l / óra 

Indító: csillapított behúzó szerkezet + elektromos indítómotor 

Akkumulátor: 12 V / 5 Ah (tartozék) 

Motorolaj mennyisége: kb. 1 liter (10W40 vagy 15W40) 

Súly folyadékok nélkül: 100 kg  

Munkaszélesség: 100 cm 

Kefehenger átmérője (sörték): 350 mm 

A sörték méretei: 1,0 x 130 mm 

Sebesség, előre: 2,5 / 3,6 / 4,5 km/h 

Sebesség, hátramenetben: 2,5 km/h 



Szemétgyűjtő tartály kapacitása: 150 liter 

Munkateljesítmény: kb. 4400 m² /óra 

Gumiabroncsok: 13 - 5.00 – 6 

Gumiabroncsnyomás: 1,4 bar 

Méretek: 1600 x 1030 x 1130 mm (LxWxH) 

 

 

Megjegyzés: 

A készüléket szétszerelik, és csomagolják egy fadobozban.  

Súly a csomagolással együtt: kb. 140 kg 

Méretek csomagolással: 1150 x 850 x 1270 mm (LxSxH) 

 

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

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

az MKB-500 E, takarítógép megrendelhető összeszerelve is!  

 

 

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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