För effektiv renhållning
Billy Goats professionella lövsugar är effektiva redskap för att städa upp löv, gräs, flis
och annat avfall utomhus. Men även användas inomhus i större stall och hallar.

QV 550 HSP

Mindre damm
En cyklon i kombination med
ett nytt utvecklat dammfilter
ger bättre förarmiljö.

Tömning av uppsamlare
Fyra snabblås gör det enkelt
och snabbt att tömma behållaren

Sugslang
QV kan utrustas med 5” x 3
meter sugslang.
(Tillbehör).

Parkeringsbroms
Kraftig broms som extra
säkerhet när du lämnar
maskinen (Tillbehör).

Kraftig sugeffekt
QV modellerna suger effektivt
upp alla typer av avfall.

Hydrostatisk drivning
Självgående med hydrostatisk drivning fram och back.
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Skanna med din
smartphone och se den
fantastiska sugförmågan.

Lövsug KV 650 H / 650 SPH
•
•
•
•
•
•

Honda GSV 187 cc
Arbetsbredd 68,5 cm
12” hjul
5 fläktvingar
Behållare 176 liter utan blixtlås
KV 650 SPH självgående

Kom ihåg slangsats 4” x 2,1 meter. Varunr. 891125.
Passar till alla KV-modeller

Lövsug MV 650 H / 650 SPH

Lövsug QV 550 HSP / 900 HSP

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Honda GSV 190 cc
Arbetsbredd 73,5 cm
14” hjul
6 fläktvingar
Justerbart munstycke
Behållare 176 liter
MV 650 SPH självgående

Kom ihåg slangsats 5” x 2,1 meter + 1 m sugör.
Varunr. 840116

Honda GX 160 cc / 270 cc
Arbetsbredd 84 cm
13” hjul
6 fläktvingar
Central, steglös höjdjustering
Behållare 158 liter
Självgående

Kom ihåg slangsats 5” x 3 meter
+ teleskophandtag. Varunr. 831018

3

Blås med stormstyrka
Billy Goat tillverkar huvudsakligen produkter för renhållning. Fläktarna flyttar luft och
därmed löv och annat skräp med orkanstyrka. De har en kapacitet utan jämförelse!
Blås materialet dit du vill.

Skanna med din
smartphone och se
maskinerna i funktion

Slagfast fläkthus
Fläkthus i komposit är starkare än stål. Rostar inte och är
konstruerad för en lång livslängd.

Ergonomiskt handtag
Handtaget är utrustat med
gummerat grepp och vinklat för bekvämare
manövrering.

Effektiv fläkt
17” fläkthjul.
Ballanserat, lätt och
effektivt i komposit.

Parkeringsbroms
Kraftig broms som extra
säkerhet när du lämnar
maskinen (Tillbehör).

F 902 H
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Kraftigt munstycke

Vinklat munstycke

Leder luftströmmen och
materialet i den riktning,
du väljer.

Producerat i mjukt gummi
förenklar rengöring längs
med väggar, vägar och
staket. Standard till modell
902/1302
(Tillbehör för modell 601).

Lövblås F 902 H

Lövblås F 1302 H / F 1302 SPH

Lövblås F 1802 SPH

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Honda GX 262 cc
13” hjul bak och 10” fram
Fläkthus i komposit
17” fläkthjul

(Beställingsvara)

Honda GX 393 cc
13” hjul bak och 10” fram
Fläkthus i komposit
17” fläkthjul
F 1302 SPH är självgående

Vanguard 570 cc
13” hjul bak och 10” fram
Fläkthus i komposit
17” fläkthjul
F 1802 SPH är självgående

(F 1302 H Beställingsvara)
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Rätt maskin för jobben

Rotorklippare
BC2600

Torvskärare
SC181HEU

Rotorklippare för grövre ytor
13 hk Hondamotor
Elstart
Breda traktordäck för bättre
dragkraft
Klippbredd 66 cm
Klipphöjd 9,5 cm

Honda GXV160
Arbetsbredd 46 cm
Max arbetsdjup 6,35 cm
Hög transporthastighet 5 km/h
Hydrostatisk drivning gör att
hastigheten kan anpassas steglöst
Pivåhjul för bästa följsamhet

Billy Goats sugfläktar gör det enkelt att lasta material, vare sig det gäller löv, gräsklipp, halm, flis eller annat skräp. Aggregaten monteras direkt på en vagn och med
hjälp av sugslangen flyttas materialet smidigt upp på flaket.
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Sugfläkt/Lastare DL 1301 H

Sugfläkt/Lastare DL 1801 VE

• Honda GX 390
• 8” slang x 3 m
• 4 vingar i fläkthjulet

•
•
•
•

B&S Vanguard 570 cc
Elstart
10” slang x 3 m
4 vingar i fläkthjulet

Bekämpa mossan
Billy Goat mossrivare är utvecklad för professionellt bruk. Med sin kraftiga uppbyggnad och korta hjulbas levererar den perfekt resultat varje gång. Handtaget med
säkerhetskoppling kan enkelt fällas ihop vid transport eller förvaring.

Ergonomisk hantag
Djupinställning
Snabb och exakt verktygslös
inställning av skärdjup.

Hantaget är ergonomiskt
utformat och kan fällas samman vid transport.

Vertikalskäraraxel
Fasta knivar för vertikalskärning av gräsmattor
(Tillbehör).

Varunr. 350347

Mossrivare
För en grönare och jämnare
gräsyta.

Mossrivare CR 550 HC
• Honda GC motor
• Arbetsbredd 50 cm
• Fällbart handtag
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Återförsäljare:

Nellemann Machinnery AB
Idrottsvägen 3
596 34 Skänninge
Tlf.: +46 013 25 36 00
www.nellemannmachinery.se

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
Denna broschyr ska endast ses som en beskrivning.
Vissa delar på bilderna i broschyren är tillval och ingår inte i standardutrustningnen.

Håll rent hela säsongen med Billy Goat

