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Jansen TBF-180 talajmaró kultivátor, 1,80 m.  

Cikkszám: 1775024 

 

Legyen szó mezőgazdasági és szántóföldi munkákról, szőlőtermesztésről, faiskolákról, 

gyümölcsösökről vagy kertészetekről a Jansen TBF-180 traktoros talajmaró kultivátor ideális 

mindenféle talajműveléshez.  

A talajmaró speciálisan megerősített ferde fogazású erőátviteli egységgel rendelkezik, és 

különösen robusztus felépítésű. A marótengelyt olajfürdőben lévő fogaskerekek hajtják.  

Az integrált, kiegyenlítő rugókkal ellátott hátsó csapóajtó eltávolítja a mart felület 

egyenetlenségeit és biztosítja, hogy a rögök ennek megfelelően morzsolódjanak. 

A munkaszélesség kb. 180 cm, a marási mélység legfeljebb 14 cm, ez az oldalsó vezetők 

segítségével állítható be. A 8 sorban elrendezett, masszív marókések a stabil rotortengelyhez 

vannak rögzítve.  

A talajmarót a szállítási terjedelemben található kardántengely hajtja, és a traktor 

hárompontos függesztőjére szerelt. 

A traktorjának legalább 40 LE teljesítményűnek kell lennie. (II. Kat.). 

 

„Hasonlítsa össze termékeinket a piacon versengő termékekkel!  

Nem csak magunk fejlesztettük ki ezeket az eszközöket,  

hanem hozzáértő szolgáltatást (mester műhely) és alkatrészellátást is kínálunk Önnek.”  

 

Általában minden alkatrészünk raktáron van. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, 

személyesen telefonon állunk az Ön rendelkezésére.  

 

 

Műszaki adatok: 

Traktor: min. 40 LE 

Marási szélesség: kb. 180 cm 

Marási mélység: max. 14 cm 

Marókés: összesen 48 darab 

Marókés peremenként: 6 darab 

TLT tengely: a szállítás része 

Fordulatszám: 540/min 

Hajtás TLT tengely: hajtómű hajtás olajfürdőben 

Szerelés: hárompontos felfüggesztésre kat. II 

Súly: kb. 380 kg 

Csomagolás: acél váz 

Csomag Méretek: 207 x 85 x 90 cm (H x Sz x M) 

Súly csomagolással: kb. 405 kg 



 

Megjegyzés: 

A talajmarót erős acél vázban szállítjuk. Körülbelül 1-2 órát kell ütemezni az összeszerelésre. 

A szállítási terjedelem német kézikönyvet és robbantott ábrákat tartalmaz.  

Az összeszerelés, beüzemelés általában nem jelent problémát, ha segítségre van szükség, 

örömmel állunk rendelkezésre telefonon.  

Az erőátviteli egységek szárazak és nincsenek feltöltve.  

Üzembe helyezés előtt mindkét hajtóművet fel kell tölteni hajtóműolajjal (80W90).  

A felső egységbe kb. 1,5 liter, az oldalsó hajtóműbe pedig kb. 2,5 liter! 

 

 

 

Megjegyzés: 

A termékvideón a Jansen TBF-220 traktoros talajmaró látható! 

 

 

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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