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Profesionální zahradní a komunální stroje - Katalog 2021

Stroje pro péči a údržbu trávníků - Úvod

Pečujte o svůj svět se stroji Billy Goat!
Děkujeme za váš zájem o značku Billy Goat! Již více než 50 let se Billy Goat® zabývá vývojem a
výrobou strojů, které z vaší zahrady, parku nebo veřejného prostranství udělají ta nejkrásnější
místa. Stroje uvedené v tomto katalogu, představují světovou špičku pro péči a údržbu
travnatých ploch. Billy Goat se zaměřuje na detail , na snahu usnadnit ovládání, vysokou
produktivitu, méně únavy a na radost při používání svých strojů!
Naše stroje obsahují inovativní funkce, jako je pokročilá technologie ventilátorů v našich
fukarech; hydrostatické pohonné systémy a intuitivní ovládání našich mulčovačů,
provzdušňovačů, vertikutátorů, vykrajovačů trávníku, aj.; ergonomie našich výrobků snižuje
hlučnost, hmotnost, prašnost a vibrace.
Ujišťujeme vás, že produkty Billy Goat jsou zkonstruovány a přísně testovány v terénu podle
náročných požadavků našich zákazníků, a proto jsou rok od roku známé svou vynikající
trvanlivostí, spolehlivostí a výkonností.
Pokud jde o úklid, Billy Goat nabízí špičková řešení pro potřeby v rezidenční, komerční nebo
komunální sféře. Zveme vás, abyste si prohlédli náš katalog, odkazovali na naše webové stránky,
sledovali naše videa, spolupracovali s naší celosvětovou sítí prodejců a vybrali si stroj, který je
vhodný pro vaše potřeby.

S úctou,
Billy Goat Industries.
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Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro péči a údržbu trávníků - Úvod

Renovace a
údržba trávníku
Udržujte svůj trávník v perfektním kondici se stroji Billy Goat. S výkonnými
vertikutátory vyčešete zplstnatělé zbytky staré trávy a mechy a proříznete
vrchní vrstvu půdy. Pomocí dosévačů pak zajistíte krásně hustý a zapojený
porost. S našimi aerifikátory pak zajistíte přísun vzduchu, vlhkosti a živin přímo
ke kořenům. Vykrajovače trávníku jsou nejrychlejší a nejjednodušší způsob,
jak odstranit trávník pro Vaše renovační projekty nebo instalaci potrubí pro
zavlažování ve Vašem trávníku.
Všechny stroje jsou vyrobeny pro efektivní a neustálý provoz. Jsou velmi
snadno ovladatelné, díky tomu jsou ideální pro soukromé i profesionální
uživatele a půjčovny.
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Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro péči a údržbu trávníků - Vertikutátory

Řada CR
CR550HCEU, CR550H
Kompaktní a
lehký

S kompaktním vertikutátorem CR 550 od Billy Goat
budete snadno manévrovat i na menších pozemcích. Z
trávníku rychle odstraníte zplstnatělé zbytky trávy,
plevelů a mechů a zároveň proříznete vrchní vrstvu
půdy. Tím zvýšíte přísun vzduchu, živin i vláhy. Díky
tomu dosáhnete hlubšího a bohatšího prokořenění
Vašeho trávníku. CR550 má pracovní záběr 51 cm a
jeho robustní design vydrží nejnáročnější použití.
Řada CR je standardně dodávána s motorem Honda
GC nebo profi motorem Honda GX, spojeným s hřídelí s
cepovými tepelně opracovanými noži, připevněnou na
litinová ložiska s vlastní mazničkou. Hřídel s volnými
noži lze během 10 minut vyměnit za vertikutační nůž.

Zobrazený model:
CR550HCEU

CR550 má nízké vibrace díky sníženému celkovému
počtu dílů, což zvyšuje pohodlí obsluhy při práci a
manipulaci.
Napínák řemene umožňuje obsluze nastavit přesné
napětí pro jeho maximální životnost. Polstrované,
ergonomické rukojeti jsou za provozu pevné a pro
snadnou přepravu a skladování je lze složit.

Robustní stroj
přestavitelný
na dosévač

Řada PR
PR551V, PR550H
PR 550 taktéž účinně odstraňuje zplstnatělé zbytky
trávy, plevelů a mechů v záběru 51 cm a jeho robustní
design vydrží i nejnáročnější použití. Rotace hřídele s
volně kývavými noži napomáhá stroji k pohybu. Stroj je
tak při práci samojízdný.
Vertikutátor PR550 má ocelové kryty, silná odolná kola,
prémiová ložiska a ocelovou základnu pro motor o síle
3,6 mm. Tato konstrukce absorbuje velkou část vibrací,
dříve než jsou přeneseny na rukojeť, což zvyšuje
pohodlí obsluhy a ovládání.

Zobrazený model:
PR551V

PR je standardně dodáván s výkonným motorem
Vanguard™ nebo Honda GX spojeným s hřídelí s volně
kývavými, tepelně zpracovanými noži, připevněnou k
odolným litinovým ložiskům s mazničkou.
PR550 lze snadno přestavět na dosévač a zvýšit tak
jeho využití.
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Vlastnosti
Řada CR

Nastavení pracovní výšky

CR hřídel s cepovými noži

Litinová ložiska

Snadné nastavení pracovní výšky:
+12,7 mm až -19 mm.

Pomáhá obnovit zdravý růst trávníku.
Lze objednat samostatně. (350241-S)

Kompletní ložisko s mazničkou.

Řada PR

Nastavení pracovní výšky

PR hřídel s cepovými noži

Skládací rukojeť

Prémiová konstrukce

Nastavte správnou pracovní hloubku a
šetřete opotřební nožů. PR550 pracuje v
rozmezí od +12 mm až - 25 mm.

Tepelně zpracované nože pro vysoké
zatížení. Hřídel lze objednat i samostatně.
(350112)

Skvělé pro skladování, přepravu a delší
životnost.

Ocelové řemenice, snadno nastavitelný
napínač řemene a jednoduchá výměna
řemenu příspívají k dlouhé životnosti.
Vše chráněno ocelovým krytem.

POUŽITÍ

Příslušenství

MALÉ - STŘEDNÍ POZEMKY

PROFESIONÁLNÍ / KOMERČNÍ

Řada CR

Řada PR

CR550HCEU

CR550H

PR551V

PR550H

Honda

Honda

Vanguard™

Honda

ENGINE
Výrobce
Model
Výkon kW [HP]
Zdvihový objem (cc)

GC160

GX160

160

GX160

3,74 [5,0]**

4,1 [5,5]**

3,7 [5,0]*

4,1 [5,5]**

160

163

169

163

VERTIKUTÁTOR

Vertikutační nůž

Hřídel s pružinovými prsty

Perfektní pro zlepšení
Účinně odstraňují zbytky trávy plevelů
odvodnění či při dosevu. a mechů na pozemcích, kde je možné
(CR 350252 / PR 350602) narazit na zavlažovací trysky nebo na
jiné překážky.
(pouze pro PR 350355-S)

Pracovní záběr (cm/palce)

51 / 20"

51 / 20"

51 / 20"

51 / 20"

Typ pohonu

Tlačený

Tlačený

Tlačený

Tlačený

Pracovní hloubka (cm)

0,3 - 1,3

0,3 - 1,3

0,3 - 1,3

0,3 - 1,3

ROZMĚRY / HMOTNOST
Hmotnost (kg)
Délka x Šířka x Výška (cm)

59

57

67,7

72

98 x 72 x 119

98 x 72 x 119

116 x 67 x 119

116 x 67 x 119

•

•
•

•

PŘÍSLUŠENSTVÍ
CR vertikutační nůž (350252)
PR vertikutační nůž (350602)
Pružinové prsty (350355-S)

•

•

Dosévací sada (350328)

•

•

Dosévací sada
Promění vertikutátory PR na dosévače.
(350328)

*

Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro péči a údržbu trávníků - Dosévače

Řada OS500
OS553V, OS552H
Auto Drop™ system

Řada OS500, to jsou tlačené dosévače s motory
Vanguard™ nebo Honda s pracovním záběrem 51 cm a
nožem VertiCut delta, který vytváří ideální zapravení osiva
do půdy. Exkluzivní funkce Auto Drop™ od společnosti
Billy Goat umožní ovládat secí mechanismus a volbu
množství osiva k setí přímo z rukojeti.
Do objemného boxu se vejde až 11,3 kg osiva. Box je z
polykarbonátu, tzn. že nepodléhá korozi a má nízkou
hmotnost. Pokyny pro setí různých druhů trav jsou
umístěny pod víkem, což pomáhá nastavit správné
dávkování osiva. Vysoká kvalita všech konstručkních
prvků, jako jsou kola, rám či ložiska, zajišťuje dlouhou
životnost.

Zobrazený model:
OS553V

Auto Drop™ system a
plovoucí hlava nože

Díky výměnnému systému nožů je možné instalovat
cepové nebo pružinové nože a během chvilky tak
dosevač proměnit ve vertikutátor. To dělá tento stroj
mimořádně všestranným.

Řada OS900
OS901SPH
Dosévač OS900 s vlastním hydrostatickým pojezdem
usnadňuje práci a snižuje únavu obsluhy. Unikátní
konstrukce čepele snižuje sbírání stařiny a zlepšuje její
životnost díky naostřené náběžné hraně a úhlu náběhu.
Nový systém seřízení výšky nožním pedálem, kterým bez
námahy zvednete či snižujete nůž a vytvářite tak optimální
hloubku zapravení osiva.
Tento dosévač s motorem Honda má pracovní záběr
56 cm a exkluzivní nůž s 11 čepelemi, který doslova pluje
po terénu trávníku. Zvyšuje se tak kontakt osiva s půdou a
klíčení. Nastavení hloubky nože snižuje jeho opotřebení.
Na rukojeti stroje se nachází i systém pro nastavení
množství osiva.
OS901SPH je standardně vybavena boxem pro 13 kg
osiva. Ten je umístěn nad trávníkem, aby nedocházelo k
možnému ucpávání v důsledku vlhkosti. Standadní
výbavou je také exkluzivní systém Auto Drop™ od Billy
Goat.
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Jak funguje dosévač?

Nastavené množství osiva se za jízdy
uvolňuje ze zásobníku.

Osivo padá do drážek vytvořených noži
rotoru. Do půdy je pak zapraveno
pomocí lopatek nože.

Systém Auto Drop™

Automaticky spouští a zastavuje vyprazdňovací mechanismus zásobníku osiva.
Nedochází tak k nežádoucímu setí.
K dispozici u řady OS500 a OS900

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.

Po dosévání je vhodné posypat dosetý
povrch slabou vrstvou půdy, pohnojit a
zhutnit válcem.

Pro dosažení nejlepších výsledků je
vhodné křížové dosévání.

Plovoucí hlava nože

Exkluzivně navržený nůž o záběru 56 cm doslova pluje po terénu, čímž se zvyšuje
kontakt osiva s půdou a rychlost klíčení.
Dostupné pouze u řady OS900.
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Stroje pro péči a údržbu trávníků - Dosévače
Vlastnosti
Řada OS500

Zásobník osiva

Fold-n-Go™ rukojeť

Odolná kola

Zásobník s nosností 11,3 kg. Na víku zásobníku najde
obsluha instrukce k optimálnímu nastavení množství
osiva dle odrůdy trávy. Zásobník je plastový a odolá tak
nepříznivým vlivům počasí.

Žádné nářadí nebo rychloupínací mechanismy pro
složení rukojeti. Rukojeť Fold-n-Go™ jednoduše odjistíte
a složíte. Polstrování navíc tlumí vibrace.

Odolná kola s ocelovým ráfkem a ložisky do
nejnáročnější podmínky.

Řada OS900

Hydrostatická převodovka

Dva řemeny

Velký zásobník osiva

"Pojezd vpřed i vzad zvyšuje efektivitu práce a únavu
obsluhy.

Pro efektivní přenos výkonu je rotor poháněn dvěma
řemeny.

Chrání osivo před vlhkostí a při práci nepřekáži ve
výhledu před stroj. Vynášecí mechanismus je poháněn
od přední nápravy dosévače.

Nůž

Nožní pedál

Fold-n-Go™ rukojeť

Pro snadnou práci, ostří snižuje sbírání stařiny a mechů.
Delší životnost díky naostřené náběžné hraně, designu,
úhlu náběhu a novému nastavení výšky. K dispozici jako
příslušenství. (351290).

U modelů OS901 k dispozici jako standard. Bez námahy
zvedá a spouští hlavu nože. K dispozici jako příslušenství
pro starší modely řady OS900. (351611).

Žádné nářadí nebo rychloupínací mechanismy pro
složení rukojeti. Rukojeť Fold-n-Go™ jednoduše odjistíte
a složíte. Polstrování navíc tlumí vibrace.
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Příslušenství
Řada OS500

Řada OS900

Pružinové prsty

Průhledné víko zásobníku

Vozík

Účinně odstraňují zbytky trávy plevelů a mechu na
pozemcích, kde je možné narazit na zavlažovací trysky
nebo na jiné překážky. (350355-S)

Usnadňuje kontrolu osiva.
(351617)

Pro rozlehlejší pozemky.
(351601)

POUŽITÍ

MALÉ - STŘEDNÍ POZEMKY

VELKÉ PLOCHY

Řada OS500

Řada OS900

OS553V

OS552H

OS901SPH

MOTOR
Výrobce
Model
Výkon kW [HP]
Zdvihový objem (cc)

Vanguard™

Honda

Honda

160

GX160

GX270

3,7 [5,0]*

4,1 [5,5]**

6,6 [9,0]**

169

163

270

DOSÉVAČ
Pracovní záběr (cm/palce)

51 / 20"

51 / 20"

56 / 22"

Typ pohonu

Tlačený

Tlačený

Samojízdný

-

Hydrostatická

0,3 - 1,3

0,3 - 1,3

0,3 - 1,3

11.3

11.3

13.6

Hmotnost (kg)

72,7

81

147

Délka (cm)

116

116

148

Šířka (cm)

67

67

78

Výška (cm

119

119

117

•

•

Typ převodovky
Pracovní hloubka (cm)
Kapacita boxu (kg)

ROZMĚRY / HMOTNOST

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pružinové prsty (350355-S)

*

Průhledné víko boxu (351617)

•

Vozík (351601)

•

Nůž (351290)

•

Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro péči a údržbu trávníků - Aerifikátory

Řada AE401, bubnový aerifikátor
AE401H, AE403V
Kompaktní a snadno
použitelný bubnový
aerifikátor

Tento mechanický aerifikátor s pracovním záběrem
48 cm je díky své konstrukci snadno ovladatelný, má
nízké vibrace a je nenáchylný k opotřebení a poškození.
Velká kola nejen že pomáhají při manévrování a
manipulaci, ale také usnadňují nakládání stroje pro
přepravu. Možnost poškození hrotů při nakládání je tedy
nulová. Místo objemných ocelových závaží je stroj
dotěžován pomocí vody. Nádrž je posazena přímo nad
hroty tak, aby zatížení bylo nejefektivnější.

Ideální
pro
půjčovny

Pohodlné manévrování a ovládání hrotů si na tomto
stroji zamilujete. Funkce Lift N Lock™ umožňuje zvednutí
hrotů pouhým zvednutím rukojeti.
Rukojeť Fold-n-Go™ a možnost sklopení stroje umožňují
pohodlnou a snadnou přepravu, skladování a servis.
Zobrazený model:
AE401H
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Proč provádět aerifikaci?
Účelem provzdušňování je vytvořit lepší
podmínky pro výměnu vzduchu a vody v půdě,
zlepšit pronikání vody a hnojiv do půdy.
Pokud se po trávníku nepřetržitě chodí, vytvoří se
kompaktní povrch, který vede k degradaci
povrchu trávníku.

Vlastnosti

Příslušenství

Velká kola

Jeden šroub pro upevnění trnu

Funkce Lift N Lock™

Pevné ocelové hroty

Usnadňují manévrování se strojem a
nakládání pro přepravu stroje.

Pevné uchycení a snadný servis.

Snadné spouštění mechanismu usnadní
práci a zvýší efektivitu.

Nevykrajují špalíčky zeminy, pouze
vytváří otvory do půdy. Zlepšují tak
odvod vody. (360394-S)

Snadné skladování a přístup pro servis
Rukojeť Fold-n-Go™ a možnost sklopení stroje
umožňují snadnou přepravu, skladování a
servis.

Nádrž na vodu
Místo postranních závaží použijete
pouze hmotnost vody.
Objem nádrže je 23 L.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro péči a údržbu trávníků - Aerifikátory

PLUGR®18
PL1803V, PL1801H

Klikový mechanismus
trnů

Tento kompaktní provzdušňovač se záběrem 46 cm je
ideální pro menší pozemky nebo do půjčoven.
Mechanismus trnů pracuje na způsobu klikové hřídele.
Pracovní hloubka hrotů je až 7 cm. Rotace kliky tlačí stroj
kupředu a stroj se tak stává samojízdným. Jednoduchá
obsluha, snadné řízení bez nutnosti přídavného závaží.
Sklopná rukojeť umožňuje snadnou přepravu a
skladování. Pouze čtyři hroty a žádné řetězy spolu s
odnímatelným krytem usnadňují údržbu stroje.
Zobrazený model:
PL1803V

Poháněné spolehlivými motory Vanguard™ nebo Honda
GX.

PLUGR®25 Hydro Drive
PL2501SPH, PL2501SPV
Nejlepší kombinace produktivity, pohodlí obsluhy a
vynikajících výsledků aerifikace, variabilní hustota otvorů,
snadná manipulace a nízká údržba. To je nový aerifikátor
PL2501SPV/SPH s pracovním záběrem 64 cm a
hydrostatickým pojezdem. Bez nadsázky nejlepší
ovládání ve své třídě.

Klikový mechanismus trnů
Hydrostatický pojezd

Zobrazený model:
PL2501SPV

V důsledku zhutnění půdy se snižuje
prostupnost kyslíku, živin a vody do
půdy. Trávník se tak oslabuje a jeho
kořenová soustava se vyčerpává.

STRANA 14

Dutý hrot vyjme z půdy malé špalíčky
zeminy.

Patentovaný systém hrotů EZ Drop™, kdy celý systém
hrotů ovládáte jednou pákou na rukojeti. Při stlačení páky
se mechanismus spustí. V momentě, kdy vidíte překážku,
páku pouze uvolníte, mechanismus se zastaví a Vy
můžete překážku přejet. Po přejezdu překážky pak opět
stlačíte páku a pokračujete v práci. PL2501SPV/SPH
nabízí navíc systém řízení „in-ground“ pro
bezkonkurenční manévrovatelnost, ergonomii, snadné
otáčení, snížené prostoje a hlavně žádné "smyky" na
trávníku ve srovnání s bubnovými provzdušňovači.

Živiny, kyslík a voda se tak mnohem
snadněji dostávají přímo do kořenové
soustavy.

Po celém procesu je trávník svěží a
odolnější vůči nemocem a suchu.
Jeho kořenová soustava je hustší a
sahá do větší hloubky.
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Vlastnosti
Řada PL 18

Odnímatelný kryt

Jednoduché ovládání

Klikový mechanismus hrotů

Sklopná rukojeť

Snadné odkrytí stroje pro rychlou
údržbu.

Mechanismus hrotů spustíe jednou
pákou.

Hroty pracují do hloubky 7 cm i v
tvrdších půdních podmínkách a díky
vratnému pohybu nedeformují
vytvořené otvory.

Sklopná rukojeť snižuje vibrace a únavu.

Jednoduché, intuitivní ovládání
Hydro Drive

Řada PL 25

Variabilní hustota otvorů (VAD™)

Nádrž na vodu

Nožní páka EZ Lift™

Vytvoří 2-10x více otvorů než bubnové
mechanismy. Vše díky hydrostatickému
pojezdu.

Pro optimální dotížení je nádrž o objemu
18 l umístěna přímo nad mechanismem
hrotů.

Patentovaný systém pohodlně zvedne a
zaaretuje hroty při couvání nebo pro
přepravu.

Spuštění mechanismu hrotů EZ Drop™

Odklopitelný kryt

Patentovaný systém ovládáte pomocí oranžové páky. Hroty uvolníte ze zajištěné
polohy a aktivujete celý mechanismus. Před překážkou páku pouze uvolníte a
mechanismus se zastaví. Po přejetí překážky páku opět stisknete a pokračujete v práci.
Žádné složité vypínání mechanismu nebo dokonce objíždění překážky.

Snadný přístup pro údržbu všech
součástí stroje.

Hydro Drive nabízí variabilní rychlost,
kterou budete volit stiskem jednoho
prstu pravé ruky. Pojezd stroje snižuje
únavu,zvyšuje produktivitu a poskytuje
lepší trakci při práci na svazích. Při
přejezdech po terénu stroj nemusíte
tlačit – jede sám! Pro jízdu vzad (pouze s
hroty nahoře) slouží páka na levé
rukojeti.

PL18

Příslušenství, různé velikosti hrotů

PL25
Tvrzené hroty
Šroubovatelné hroty. Čtyři hroty na
PL18 a 6 hrotů na PL25.

Servisní sady
Běžné spotřební díly pro aerifikátory
PLUGR®
(PLUGR® 18 - 380204 - 4 hroty)
(PLUGR® 25 - 382605 - 6 hrotů)

3/8"
(9,5 mm)

3/8"
(9,5 mm)

7/8"
(22 mm)

5/8"
(16 mm)

Zoysia
(44 mm)

Dutý.
(331150)

Plný.
(381151)

Plný.
(381149)

Dutý.
(381057)

Dutý.
(381152)

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.

STRANA 15

Stroje pro péči a údržbu trávníků - Aerifikátory

Řada HYDRO
AE1300HEU
Tento stroj kombinuje pracovní záběr 76 cm a rychlost
až 6,9 km/h. Při těchto parametrech jste schopni
zpracovat až 1600 m2 za pouhých 15 minut. To je o
59% rychleji než 66 cm bubnové stroje. Plus žádné
zvedání při otáčení a provzdušňování i při jízdě vzad.
Variabilní hustota otvorů (VAD™) od 8 do 48 děr na m2 v
jednom přejezdu a variabilní hydrostatický pohon pro
provzdušňování vpřed i vzad.
Ramena FLEXTECH™ zajistí práci do hloubky až 7,6 cm.
Řízení In-Ground zase poskytuje bezkonkurenční
manévrovatelnost, ergonomii, snadné otáčení, žádné
prostoje a "smyky" na trávníku ve srovnání s bubnovými
provzdušňovači.

Klikový mechanismus trnů
Hydrostatická převodovka

STRANA 16
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Vlastnosti

Variabilní hustota otvorů (VAD™)

Ramena FLEXTECH™

Rychlá údržba

Velká kola

Zpracuje 2 - 10x více otvorů než stroje s
bubnovým mechanismem při jednom
přejezdu. Vše díky hydrostatickému
pojezdu.

Odolná nezávisle pracující ramena.
Klikový mechanismus zvyšuje pracovní
hloubku až na 7,6 cm. Při vratném
pohybu (ven z půdy) hroty nedeformují
vytvořené otvory v půdě.

Pouze 8 hrotů a 4 šrouby. Snadný přístup
a rychlá výměna.

AE1300HEU má kola o průměru 38 cm a
patku kola a rozvor 89 cm. Může
pracovat ve svazích až do 20 stupňů.

Řízení In-Ground

Provzdušňování při jízdě vzad

Bezkonkurenční manévrovatelnost,
ergonomie, snadné otáčení bez
poškození trávníku.

Díky konstrukci mechanismu pohonu
hrotů AE1300HEU umožňuje
provzdušňování při jízdě vzad.

Příslušenství

Přípojný vozík

Pevné ocelové hroty

Při práci po rozhlehlých pozemcích
usnadní práci obsluze.
(362600)

Nevykrajují špalíčky zeminy, pouze
vytváří otvory do půdy. Zlepšují tak
odvod vody (362611).

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.

STRANA 17

Stroje pro péči a údržbu trávníků - Aerifikátory

Tažený aerifikátor řady 48
AET48
Tažený
bubnový
aerifikátor

Model AET48 zobrazen s volitelnými
nádržemi na vodu.

Pro aerifikaci rozlehlejších pozemků je tu tažený
provdušňovač AET48 – vysoká produktivita a flexibilita.
Stroj se standardně skládá ze dvou modulů. Každý
modul má čtyři hvězdice se šesti hroty, dokáže
pracovat až do hloubky 8 cm a má pracovní záběr
61 cm – max. záběr stroje je tedy 122 cm.
Jednorázový upevňovač hrotů zkracuje čas výměny
hrotů. Dovýbavou lze pracovní záběr nakonfigurovat až
do šířky 182 cm.
Jako volitelné příslušenství lze také pořídit nádrže na
vodu, které se umístí přímo nad hroty tak, aby zatížení
bylo co nejefektivnější a byla tak umožněna práce i v
tvrdších půdách.

Tažený aerifikátor řady 60
AET60

Tažený bubnový aerifikátor

Pro zatížení jsou použita
betonová závaží

STRANA 18

Až 1,6 hektaru za hodinu, tažený provzdušňovač
AET60 pro velké plochy. Pracovní záběr lze
konfigurovat od 91 cm, 122 cm a 152 cm s
jednoduchým překlopením postranních modulů.
Hmotnost stroje je 199,6 kg bez přídavných závaží. Pro
dotížení lze použít betonové monobloky, které se umístí
na horní plošinu stroje.
Pro maximální manévrovatelnost má AET60 také
sestavy otočných hvězdic (při použití s 3-bodovým
závěsem). Připevňuje se na standardní tažné zařízení
nebo tříbodový závěs kategorie 1, pracovní rychlost je
až 8 km/h. K táhnutí je potřeba minimálně výkon 20 HP.
Provzdušňovací otvory jsou ve vzoru 15,2 x 17,8 cm a
pracuje do hloubky až 10, 2 cm.
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Vlastnosti a Příslušenství
Tažený aerifikátor řady 48

Spouštění a zvedání hrotů

Ložiska s domečkem

Hroty jednoduše spustíte pouhým šlápnutím na pedál. Přes páku s pružinou je zase zvednete.

S mazničkou pro rychlou údržbu, nízké opotřebení a
dlouhou životnost.

Jeden šroub na upevnění trnu

Nádrže na vodu jako dotížení

Rychlá údržba mechanismu

Pevné uchycení a snadný servis.

4 nádrže, které při naplnění dají celkem 76 kg navíc.
(361100)

Řetěz, ložiska nebo celé hvězdice vyměníte rychle díky
snadnému přístupu. Čtyři hvězdice se 6 hroty v každé
sekci, které pracují v hloubce až 8 cm.

Tažený aerifikátor řady 60

80 tvrzených ocelových hrotů

Sklápěcí postranní jednotky

Pro bezproblémové provzdušnění. Ve
verzi pro 3-bodový závěs jsou stranové
hvězdice natáčecí.

Pro maximální záběr až 152 cm sklopte
postranní jednotky.

Připojení do 3-bodového závěsu, kat 1

Ruční zvedání hrotů

Sestava pro 3-bodový závěs.

Pro snadné zvedání a spouštění trnů.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro péči a údržbu trávníků - Aerifikátory

POUŽITÍ

BUBNOVÝ

KLIKOVÝ MECHANISMUS TRNŮ

Řada AE401

Řada PLUGR®18

AE401H

AE403V

PL1803V

PL1801H

Výrobce

Honda

Vanguard™

Vanguard™

Honda

Model

GX120

160

160

GX120

2,9 [4,0]**

3,7 [5,0]*

3,7 [5,0]*

2,9 [4,0]**

118

169

169

118

MOTOR

Výkon kW [HP]
Zdvihový objem (cc)

AERIFIKÁTOR
Pracovní záběr (cm/palce)

48 / 19"

48 / 19"

46 / 18"

46 / 18"

Bubnový

Bubnový

Klikový mechanismus trnů

Klikový mechanismus trnů

Pracovní hloubka (cm)

8,9

8,9

7

7

Počet trnů

24

24

4

4

Typ trnů

Tine pattern (cm)

12 x 18

12 x 18

6,5 x 19

6,5 x 19

Samojízdný

Samojízdný

Samojízdný

Samojízdný

Jednorychlostní

Jednorychlostní

-

-

Plněná gumou

Plněná gumou

Plněná gumou

Plněná gumou

Hmotnost (kg)

110

114

110

109

Délka (cm)

145

145

145

145

Šířka (cm)

74

74

61

61

Výška (cm

133

133

100

100

•

•

Hrot dutý 9,5 mm (381150)

•

•

Hrot plný 9,5 mm (381151)

•

•

Hrot plný 22 mm (381149)

•

•

Hrot dutý 16 mm (381057)

•

•

Zoysia dutý (44 mm) (381152)

•

•

Servisní sada pro PL18 (380204)

•

•

Typ pohonu
Typ převodovky
Kola

ROZMĚRY / HMOTNOST

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sada plných ocelových hrotů (360394-S)
Sada plných ocelových hrotů (362611)

Servisní sada pro PL25 (382605)
Vozík pro AE1300HEU (362600)
Kanystry AET48 - 4 (361100)
Rozšíření záběru + 61 cm (361273)

*

Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.
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KLIKOVÝ MECHANSMUS, HYDRO DRIVE

TAŽENÝ

Řada PLUGR®25

Řada Hydro

PL2501SPH

PL2501SPV

Řada tažených aerifikátorů

AE1300HEU

AET48

AET60

Honda

Vanguard™

Honda

-

-

GX160

200

GX390

-

-

4,1 [5,5]**

4,8 [6,5]*

9,7 [13,0]**

-

-

163

203

390

-

-

64 / 25"

64 / 25"

76 / 30"

122 / 48"

152 / 60"

Klikový mechanismus trnů

Klikový mechanismus trnů

Klikový mechanismus trnů

Bubnový

Bubnový

7

7

7.6

7.6

10.2

6

6

8

-

80

-

-

6,5 x 19

6,5 x 19

Samojízdný

Samojízdný

Samojízdný

-

-

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická

-

-

Plněná gumou

Plněná gumou

Plněná gumou

Dofukovací

Dofukovací

197

197

234

109

200

170

170

170

168

193 - 223,5

89

89

87

165

94-152

117

117

117

74

89

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.

STRANA 21

Stroje pro péči a údržbu trávníků - Vykrajovače trávníku

Hydrostatická převodovka

Řada SC18
SC181HEU, SC181HGEU (Golfová kola)
Vykrajovač trávníku SC18 má nejrobustnější základnu
ve svém oboru. Je tvořen ocelovým rámem o hmotnosti
23 kg, který nese pohonný systém a vykrajovací
jednotku. Hydrostatická převodovka s variabilní rychlostí
umožňuje obsluze přizpůsobit pracovní rychlost dle
půdních podmínek, a to jak dopředu tak i dozadu.

Zobrazený model: SC181HEU

SC181HEU je standardně dodáván se zadním otočným
kolem pro zakřivené řezy, aretací pro přímé řezání a
polstrovanou rukojetí, pohlcující vibrace pro klidnou
práci bez únavy. Dále je vybaven počítadlem
motohodin, odolným předním nárazníkem a šesti body
pro připevnění při přepravě.
SC181HGEU je vybaven speciálně navrženými
natáčecími koly pro golfové trávníky (viz další strana).
Vykrajovač trávníku SC18 je díky 46 cm širokému
záběru a profesionálnímu motoru Honda oblíbeným
pomocníkem při pokládání zavlažovacích systémů,
tvorbě zahradních projektů, hřišť atd.

STRANA 22
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Vlastnosti

Hnací kolo s unikátním vzorkem

Špuntová kola pro golfové aplikace

Vázací body

Model SC181HEU pro zahradní a krajinné aplikace.
Samočisticí funkce při vlhkých půdních podmínkách a
velmi dobrá přilnavost za sucha. Snadná práce za všech
podmínek.

Model SC181HGEU je ideálním pomocníkem pro
golfové aplikace.

Pro bezpečné zajištění během přepravy.

Zadní otočné kolo

Perforovaný servisní kryt

Systém Set and Forget™

Snadné ovládání při oblém vykrajování či při otáčení.
Pro rovném vykrajování lze zaaretovat.

Poskytuje odvětrání a chlazení motoru. 3 servisní otvory
(vpředu a vzadu) zajistí pohodlný přístup pro údržbu.

Nastavení pracovní hloubky zvládnete pouhou pákou,
kterou zaaretujete v potřebné poloze. Hloubka řezu je až
6 cm.

POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ / KOMERČNÍ
Řada SC18
SC181HEU

SC181HGEU

MOTOR
Výrobce

Honda

Honda

Model

GXV160

GXV160

Výkon kW [HP]

4,1 [5,5]**

4,1 [5,5]**

163

163

46 / 18"

46 / 18"

Zdvihový objem (cc)

VYKRAJOVAČ
Pracovní šířka (cm/palce)
Pracovní hloubka (cm)
Typ pohonu
Typ převodovky

6.3

6.3

Samojízdný

Samojízdný

Hydrostatická

Hydrostatická

HydroGear RT310

HydroGear RT310

Trakční kola

Golfová kola

Hmotnost (kg)

179

179

Délka (cm)

152

152

Šířka (cm)

67

67

Výška (cm

98

98

Model převodovky
Kola

ROZMĚRY / HMOTNOST

**

Úrovně výkonu poskytuje Honda.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Sečení a mulčování - Úvod

Sečení a mulčování
luk či křovin? Se stroji
Billy Goat to jde
mnohem pohodlněji!
Mulčovače a mulčery Billy Goat jsou určeny k mulčování přerostlých keřů,
sečení luk či polí. Nezáleží na ploše, o kterou pečujete, Billy Goat má pro Vás
vždy vhodné řešení. Kombinace tuhého žacího ústrojí se záběrem od 66 až do
110 cm s vysoce odolným vřetenem a silným motorem zaručí kvalitní a
rychloupráci i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Díky ergonomicky uspořádaným ovladačům jsou mulčovače Billy Goat
dokonalým partnerem.

STRANA 24
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Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Sečení a mulčování - Mulčovače

Řada BC - Pevná žací hlava
BC2600ICMEU, BC2601HM
66 cm široký pracovní záběr s pevnou žací hlavou
poskytuje vynikající stabilitu v hustém porostu.
Mechanická převodovka se 3 rychlostmi vpřed a 1
vzad, je ideální pro sečení luk a polí nebo polních cest a
stezek. Prostě všude tam, kde husté křoví a tráva
představují výzvu k posečení.

Zobrazený model:
BC2600ICMEU

Mechanická převodovka.
Ideální pro stroj pro louky či lesní porosty

Vysoce odolné vřeteno nože je na čtyřech stranách
vyztuženo, aby zvládlo i ty nejnáročnější podmínky
sečení, včetně silných křovin a trav vyšších než 180 cm
nebo dřevěných náletů o průměru až 5 cm. Pro pohodlí
obsluhy a vysokou produktivitu jsou ovládací prvky
vpřed a vzad na dosah ruky.
Mulčovače BC s pevnou žací hlavou jsou poháněny
spolehlivými motory Briggs & Stratton a Honda.

Řada BC – Výkyvná žací hlava
BC2601HH, BC2601HEBH
Hydrostatický pohon.
Ideální do těžších
terénů a svahů

S výkyvnou žací hlavou jsou tyto profesionální
mulčovače o úroveň výše než osatní konkurence.
Křovinořez BC2601HH (HEBH) má 66 cm širokou
výkyvnou žací hlavu s vysokou rychlostí čepele pro
účinné sečení. Výkyvná žací hlava, zkonstruovaná tak,
aby „plula“ po nerovném terénu, umožňuje snadnější
sečení. Také minimalizuje skalpování a zlepšuje trakci
stroje.

Zobrazený model:
BC2601HH

Elektrické startování jako volitelná výbava

STRANA 26

Tento výkonný stroj je standardně dodáván s variabilní
hydrostatickou převodovkou Tuff Torq™ s plně
automatickým vylepšeným řízením trakce (ACT) pro
pohodlnou jízdu na nerovném nebo vlhkém terénu.
S tímto křovinořezem můžete pracovat v hustém křoví,
vysoké trávě a mulčovat dřeviny do průměru až 5 cm –
to vše rychlostí kolem 4000 m2 za hodinu.
BC2600HEBH je vybaven výkonným motorem Honda
s elektrickým startováním.
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Vlastnosti
Řada BC - Pevná žací hlava

Pevná žací hlava

Odolná mechanická převodovka

Zesílené odolné vřeteno

Ergonomické rukojeti s ovladači

Poskytuje vynikající stabilitu v hluboké
vegetaci.

Převodovka a diferenciál v jednom balení.
3 ryhlosti vpřed + 1 vzad.

Vyztužené ve čtyřech osách pro
maximální pevnost a bezpečnost. Můžete
tak sekat i v těch nejnáročnějších
porostech.

Intuitivní ovládání pohonu usnadňuje
pohyb vpřed a vzad. Široké rukojeti s
posltrovanými držadly a chrániči pro práci
v hustém křoví.

Řada BC – Výkyvná žací hlava

Výkyvná žací hlava

Široké pneumatiky

66 cm široká žací hlava se natáčí v rozsahu +/- 12 stupňů.
Při práci pluje po terénu a vyrovnává tak nerovnosti.

Širší pneumatiky pro lepší trakci.

Hydrostatická převodovka
Tuff Torq™

Pogumovaná zadní část stroje
Pro bezpečnější práci.

Pokročilá kontrola trakce, sama si hlídá
prokluz kol a podle toho přenáší sílu na
jednotlivá kola.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.

Intuitivní ovádání a
polstrované rukojeti
Nejlepší ovládání ve své třídě umožňuje
obsluze měnit směr stroje vpřed a vzad
přímo z rukojetí - není nutné žádné
řazení.

Vysoce odolné vřeteno nože
Vyztužené ve čtyřech osách pro
maximální pevnost a bezpečnost.
Můžete tak i sekat i v těch
nejnáročnějších porostech.
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Sečení a mulčování - Mulčovače

Řada BC - Výkyvná žací hlava, přední
vodící kola
BC2601HHC
BC2601HHC nabízí všechny skvělé vlastnosti Série BC
s výkyvnou žací hlavou a variabilní hydrostatickou
převodovkou Tuff Torq™. Má navíc aretovatelná přední
kola pro stabilnější práci ve svazích. Tato přední kola
dávají křovinořezu větší mobilitu a snadnou manipulaci.

Přední otočná kola
Otočná vodící kola poskytují stabilitu pro výkyvnou hlavu.

Ergonomické polstrované rukojeti nabízejí pohodlí a
ochranu rukou při práci. S převodovkou Tuff Torq™
nemusíte řadit jednotlivé stupně a rychlost stroje
ovládáte pouhým stiskem páky pod rukojetí. Mulčovač
BC2601HHC je vybaven výkonným motorem Honda.

Hydrostatický pojezd, přední vodící kola.
Ideální pro těžký terén a svahovité pozemky
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POUŽITÍ

TĚŽKÝ TERÉN, SVAHY A VYSOKÝ POROST
Řada BC – Pevná žací hlava
BC2600ICMEU

Řada BC – Výkyvná žací hlava

BC2601HM

BC2601HH

Řada BC – Vodící kola

BC2601HEBH

BC2601HHC

MOTOR
Výrobce
Model
Výkon kW [HP]
Zdvihový objem (cc)
Startování

Briggs & Stratton

Honda

Honda

Honda

Honda

Intek™ Series

GXV390

GXV390

GXV390

GXV390

7,6 [10,3]*

9,7 [13,0]**

9,7 [13,0]**

9,7 [13,0]**

9,7 [13,0]**

344

390

390

390

390

Ruční start

Ruční start

Ruční start

Elektrický start

Ruční start

66 / 26"

66 / 26"

66 / 26"

66 / 26"

66 / 26"

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

Pevná

Pevná

Pevná

Pevná

Nastavitelná

Mulčovač
Pracovní šířka (cm/palce)
Výška sečení (cm)
Nastavení výšky sečení
Typ pohonu

Samojízdný

Samojízdný

Samojízdný

Samojízdný

Samojízdný

Typ převodovky

Mechanická

Mechanická

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická

Počet rychlostí vpřed

3

3

Variabilní

Variabilní

Variabilní

Počet rychlostí vzad

1

1

Infinite

Variabilní

Variabilní

Uzávěrka diferenciálu

-

-

Pokročilá kontrola trakce

Pokročilá kontrola trakce

Pokročilá kontrola trakce

Hmotnost (kg)

143

144

147

152

147

Délka (cm)

183

183

183

183

203

ROZMĚRY / HMOTNOST

*

Šířka (cm)

78

78

78

78

78

Výška (cm

121

121

121

121

121

Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Sečení a mulčování - Mulčéry

Řada Outback®
BCR3626BVECE, BCR4326BVECE
Mulčer Billy Goat Outback® BCR definuje nejvyšší
standard pro profesionální mulčovače na trhu. Přináší
jedinečné vlastnosti pro práci v těch nejnáročnějších
podmínkách.
Tento robustní stroj má vždy dostatek výkonu, ať už
pracujete v těžkém terénu nebo ve vysokém porostu.
Mulčer Billy Goat Outback® byl navržen s nízkým
těžištěm v kombinaci se systémem pohonu všech kol,
který mu umožňuje zvládnout i těžko dostupná místa,
na která se tradiční stroje nedostanou.

Zobrazený model:
BCR3626BVECE

Pohon 4x4 pro profesionální použití.
Vhodný do těžkého terénu, svahů a do
vysokých porostů

Prostorný podvozek poskytuje řidiči dostatečný prostor
a pohodlí. Robustní žací ústrojí je vybaveno výkyvnými
noži, které se při náhodném kontaktu s pevnou
překážkou odklopí. To chrání žací ústrojí a nože před
náhodným poškozením.
Pokud hledáte špičkový stroj pro sečení či mulčování,
Billy Goat Outback® je ta nejlepší volba.

Motor Vanguard™ EFI
Vanguard™ Motory Vanguard ™ EFI jsou úspornější až o 25%* oproti motorům s
karburátorem. Tyto motory s elektronickým vstřikováním paliva poskytují pohodlný
start za chladných i horkých podmínek.

*

Úspora paliva systému EFI se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách.

STRANA 30

Pečujte o svůj svět se stroji Billy Goat! WWW.BILLYGOAT.COM

Vlastnosti

Chladič oleje

Rám ROPS

Přístrojová deska

Systém pohonu

Při dlouhodobém provozu zabrání
přehřátí oleje.

Certifikovaný rám proti převrácení ROPS s
bezpečnostním pásem chrání stroj a
obsluhu při převrácení. Rám lze sklopit o
180 stupňů dozadu, aby se tak usnadnila
případná přeprava uvnitř dodávky.

Vše, co je potřeba k ovládání stroje, je
přehledně uspořádáno. Obsluha má
přehled o spuštění žacího úsrojí, parkovací
brzdě, tlaku oleje, stavu baterie, hladině
paliva v nádrži, či počtu motohodin.
Součástí je také tempomat.

Tuff Torq™ 4WD automaticky ovládá
výkon všech hnacích kol. Spolu s
mechanický zamykáním diferenciálu
zvládne tento systém vše, co je třeba ke
zdolání těžkého terénu.

POUŽITÍ

TĚŽKÝ TERÉN, SVAHY A VYSOKÝ POROST
Řada Outback®
BCR3626BVECE

BCR4326BVECE

Briggs & Stratton Vanguard™ 810cc EFI, V-Twin

Briggs & Stratton Vanguard™ 810cc EFI, V-Twin

26 gross HP (SAE J1940) / 810cc *

26 gross HP (SAE J1940) / 810cc *

MOTOR
Výrobce / Model
Výkon kW [HP]
Filtr vzduchu

2 dvoustupňový cyklonový vzduchový filtr Donaldson®

2 dvoustupňový cyklonový vzduchový filtr Donaldson®

Palivo

Benzín

Benzín

Kapacita palivové nádrže

16 litrů

16 litrů

Odolné žací ústrojí
Silný zadní deflektor pro zadní výhoz.
Výkyvné boky usnadní výměnu nožů.

MULČÉR
Pracovní šířka (cm/palce)
Výška sečení (cm)
Nastavení výšky sečení
Pojezd
Chlazení oleje

Chladič oleje s ventilátorem

Chladič oleje s ventilátorem
Interní

Elektro-magnetická spojka Warner

Elektro-magnetická spojka Warner

Řemen s měkkým startem

Řemen s měkkým startem

Rychlost vzad (km/h)

0 - 9,5

0 - 9,5

Rychlost vpřed (km/h)

0 – 7,5

0 – 7,5

Rozměr kol vzadu
Sedačka
Světla
Kontrolky displeje

Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton.

5 pozic + transportní pozice
Tuff Torq 4WD, hydrostatická převodovka K664 a přední
náprava KXH10M

Spínání sečení

Rozměr kol vpředu

*

5 pozic + transportní pozice
Tuff Torq 4WD, hydrostatická převodovka K664 a přední
náprava KXH10M

Interní

Uzávěrka diferenciálu

Velká kola s šípovým dezénem zajistí
dostatečnou trakci.

110 / 43"
5 - 13,5 cm (v transportní pozici max. 16 cm)

Parkovací brzda

Pohon nožů

Velká kola

92 / 36"
5 - 13,5 cm (v transportní pozici max. 16 cm)

Standard, mechanický

Standard, mechanický

16 x 6,50 - 8, šípové pneu

16 x 6,50 - 8, šípové pneu

20 x 10,00 - 8, šípové pneu

20 x 10,00 - 8, šípové pneu

Nastavitelné s područkami a bezp. pásem

Nastavitelné s područkami a bezp. pásem

Halogenová přední světla, LED obrysová vpředu a vzadu

Halogenová přední světla, LED obrysová vpředu a vzadu

Spuštění žacího úsrojí, parkovací brzda, tlak oleje, stav baterie, Spuštění žacího úsrojí, parkovací brzda, tlak oleje, stav baterie,
hladina paliva v nádrži, tempomat, počitadlo MTH
hladina paliva v nádrži, tempomat, počitadlo MTH

OSTATNÍ SPECIFIKACE
Délka x Śířka x Výška (mm)

2350 x 1040 x 1740

2350 x 1160 x 1740

Světlá výška (mm)

125

125

Rozvor (mm)

1480

1480

Minimální poloměr otáčení (mm)

1280

1280

Hmotnost (kg)

750

750

Svahová dostupnost (o)

403

412

Maximum Inclination (°)

22

22

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro úklid - Úvod
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Úklid venkovních
ploch? S fukary a
vysavači Billy Goat
zvládnete vše!
Od menších rezidenčních po velké komerční plochy. Kompletní řada strojů
Billy Goat pro úklid větších ploch umožňuje snadnou a rychlou práci.
Fukary Light Force™ jsou až o 70 % výkonnější ale o 30 % lehčí než standardní
zádové fukary. Mezi širokou nabídkou vysavačů si beze sporu najdete ten,
který bude vyhovovat nejlépe. A když přijde na řadu podzimní úklid listí, pak
přicházejí na řadu naše nejvýkonnější vysavače-drtiče.
Prozkoumejte naše stroje pro úklid a vyberte ten nejvhodnější pro Vaše
potřeby.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro úklid - Fukary

Lehký stroj, snadná
manipulace

Řada F6
F602V
Fukary série F6 nastavují novou úroveň výkonu a
produktivity v segmentu tlačených fukarů. Zapomeňte
na únavu spojenou s těžkým stroji. Tyto modely jsou
znatelně lehčí, a to až o 30% oproti strojům s ocelovou
konstrukcí. Pohyb po trávníku je tedy snadnější a méně
namáhavější. Série F6 je ideální pro menší rezidenční
plochy a je 2,5 krát výkonnější než zádové fukary, svou
práci tak zvládnete rychleji a s citelně nižší únavou.
F602V je vybaven profesionálním motorem Vanguard™.

Vysoký výkon, samojízdný
pohon (volitelný)
Zobrazený model:
F1002SPV

Řada F9 / F10
F902H, F1002V, F1002SPV
Řada F9 je ideální pro středně velké zákazníky a vlastníky
velkých nemovitostí. F902H je poháněn profesionálním
motorem Honda GX270.
Silné fukary řady F10 nabízejí všechny skvělé vlastnosti
řady F9, ale tyto 2 modely jsou vybaveny profesionálními
motory Vanguard™.
F1002SPV je navíc samojízdný.

Řada F13 / F14
F1302H, F1302SPH, F1402V, F1402SPV

Profesionální použití,
samojízdný pohon
jako volitelný
Zobrazený model:
F1302SPH
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Profesionální síla a vysoká produktivita. Tyto fukary s
motorem Vanguard™ jsou oblíbené mezi landscapery,
kteří se starají o velké plochy jako školy, parky, hřbitovy,
turistická letoviska, rezorty či golfová hřiště.
Řada F13 je k dispozici ve verzi samojízdného pohonu
a je poháněn motorem Honda.
Řada F14 je také k dispozici i ve verzi samojízdného
pohonu a je poháněn motorem Vanguard™.

Pečujte o svůj svět se stroji Billy Goat! WWW.BILLYGOAT.COM

Klíčové vlastnosti:
Všechny modely mají patentovaný
systém pro usměrnění proudu vzduchu
Aim & Shoot™ (obrázek vlevo)
Záruka 5 let na kryt ventilátoru pro
řady F9 - F18.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro úklid - Fukary

Řada F18
F1802V, F1802SPV

Profesionální použití

Maximální proud vzduchu a síla! Výpustí o průměru
15,2 cm proudí vzduch rychlostí vzduchu 320 km/h.
Takovýto silný proud odklidí listí a ostatní nečistoty
daleko rychleji než jakýkoli jiný fukar.

Zobrazený model:
F1802SPV

Oba fukary jsou vybaveny profesionálními motory
Vanguard™ V-Twin.

PRŮMĚRNÝ ČAS PRO ÚKLID LISTÍ

2.000m2

4.000m2

8.000m2

Ruční fukar

5 h 24 min

-

-

Velký zádový fukar

2 h 45 min

5 h 29 min

-

STANDARDNÍ STROJE

BILLY GOAT FUKARY
Řada F6

1 h 12 min

2 h 23 min

4 h 46 min

Řada F9/10

43 min

1 h 26 min

2 h 52 min

Řada F13/14

27 min

53 min

1 h 46 min

Řada F18

24 min

47 min

1 h 24 min

2.000 m2
1/2 Acre
4.000 m2
1 Acre

8.000 m2
2 Acres

STRANA 36

Pečujte o svůj svět se stroji Billy Goat! WWW.BILLYGOAT.COM

Vlastnosti

Patentovaný systém Aim N Shoot™

Hladký a zaoblený design

Tichý provoz

Nasměrujte si proud vzduchu tam, kde ho nejvíce
potřebujete. Tryska má několik poloh pro aretaci.

Eliminuje vzduchové dutiny pro hladký, tichý a silný tok.
Záruka až 5 let na tělo fukaru.

Ve srovnání se zádovými a ocelovými fukary jsou fukary
Billy Goat vítanou úlevou mezi provozovateli i v
sousedství.

Pokročilá technologie ventilátoru

Fukary s vlastním pojezdem

Ergonomické rukojeti

16-listový ventilátor - 2x více lopatek než ostatní fukary
na trhu.

Všechny fukary sérií F10, F13, F14 a F18 mohou být
vybaveny vlastním pohonem pro zvýšení produktivity
při nižší únavě obsluhy.

Pro snadné a komfortní použití.

Příslušenství
Řada F6

Řady F9 - F10 - F13 - F14 - F18

Přední nástavec

Sada předního kola

Sada parkovací brzdy

Vylepšený design z měkké gumy. Perfektní pomocník
při práci podél budov a plotů. Pro modely série F9 - F18
je to standardní výbava.
(441130)

Umožňuje větší manévrovatelnost v úzkých prostorech.
(440293)

Zajistí kola fukaru k zaparkování na svahu.
(440140)

Sada 3m hadice

Sada ukotvení při přepravě

Pěnou plněná přední pneumatika

K připojení na výpusť a nasměrování proudu vzduchu do
těžko přístupných míst.
(441166)

Pro rychlé upevnění v dodávce nebo na přívěsu.
(440120)

Pěnou plněné pneumatiky jsou odolné vůči poškození.
(440279)

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro úklid - Fukary

POUŽITÍ

MALÉ

STŘEDNÍ

Řada F6

Řada F9

F602V

F902H

F1002V

Řada F10
F1002SPV

Vanguard™

Honda

Vanguard™

Vanguard™

160

GX270

19L2

19L2

3,7 [5,0]*

6,6 [9,0]**

7,46 [10,0]*

7,46 [10,0]*

169

270

305

305

MOTOR
Výrobce
Model
Výkon kW [HP]
Zdvihový objem (cc)

FUKAR
8.9

10.2

10.2

10.2

Typ pohonu

Průměr výpusti (cm)

Tlačený

Tlačený

Tlačený

Samojízdný

Produktivita

2.3 x zádového fukaru

3.8 x zádového fukaru

3.8 x zádového fukaru

3.8 x zádového fukaru

Rychlost proudění vzduchu (km/h)

320

320

320

320

Lopatky ventilátoru

16

16

16

16

16 [40,6]

17 [43,2]

17 [43,2]

17 [43,2]

Velikost ventilátoru (cm)
Přední kolo (cm)

8 [20,3] x 3 [7,6]

10 [25,4] x 3 [7,6]

10 [25,4] x 3 [7,6]

10 [25,4] x 3 [7,6]

Typ přední pneu

Plněná gumou

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

Zadní kolo (cm)

10 [25,4] x 3 [7,6]

13 [33] x 5 [12,7]

13 [33] x 5 [12,7]

13 [33] x 5 [12,7]

Typ zadní pneu

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

ROZMĚRY / HMOTNOST
Hmotnost (kg)

40

65

65

74

Délka (cm)

111

143

143

143

Šířka (cm)

56

74

74

74

Výška (cm

114

114

114

114

•

•

•

•

•

•

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sada hadice (441166)

•

Přední nástavec (441130)

•

Sada předního kola (440293)

•

Sada pro ukotvení (440120)
Sada parkovací brzdy (440140)
Pěnou plněné přední kolo (440279)

*

•

Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.
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VELKÉ
Řada F13 Series / F14
F1302H

Řada F18

F1302SPH

F1402V

F1402SPV

F1802V

F1802SPV

Vanguard™

Honda

Honda

Vanguard™

Vanguard™

Vanguard™

GX390

GX390

400

400

MOD35

MOD35

9,6 [13,0]**

9,6 [13,0]**

13,4 [14,0]*

13,4 [14,0]*

13,4 [18,0]*

13,4 [18,0]*

393

393

408

408

570

570

12.7

12.7

12.7

12.7

15.2

15.2

Tlačený

Samojízdný

Tlačený

Samojízdný

Tlačený

Samojízdný

6.2 x zádového fukaru

6.2 x zádového fukaru

6.2 x zádového fukaru

6.2 x zádového fukaru

7 x zádového fukaru

7 x zádového fukaru

320

320

320

320

320

320

16

16

16

16

16

16

17 [43,2]

17 [43,2]

17 [43,2]

17 [43,2]

17 [43,2]

17 [43,2]

10 [25,4] x 3 [7,6]

10 [25,4] x 3 [7,6]

10 [25,4] x 3 [7,6]

10 [25,4] x 3 [7,6]

10 [25,4] x 3 [7,6]

10 [25,4] x 3 [7,6]

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

13 [33] x 5 [12,7]

13 [33] x 5 [12,7]

13 [33] x 5 [12,7]

13 [33] x 5 [12,7]

13 [33] x 5 [12,7]

13 [33] x 5 [12,7]

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

Dofukovací

73

76

71

78

81

83

143

143

143

143

143

143

74

74

74

72

74

74

114

114

114

114

114

114

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro úklid - Samojízdné fukary

Zobrazený model:
X3000CE

Řada Hurricane™
X3000CE, Z3000CE
Stand-on modely s nulovým poloměrem otáčení jsou
špičkou fukarů Billy Goat!
Řada Hurricane™ se skládá ze dvou strojů, které
posouvají produktivitu úklidu na zcela novou úroveň.
Oba modely poskytují vysokou manévrovatelnost,
bezproblémové ovládání a obrovsou sílu. Konečným
výsledkem je provoz bez únavy obsluhy a vysoká
produktivita.
Oba fukary Hurricane™ mají prostornou platformu
obsluhy s integrovaným stehenním polstrováním, které
poskytuje vynikající pohodlí. Funkce stand-on také
umožňuje lepší viditelnost, což vede ke kvalitnější práci.

Ergonomické prvky pro
obsluhu a stehení
polstrování

Proud vzduchu je možné měnit z ovládacího panelu
obsluhy ve třech směrech - vlevo, vpravo a vpředu.
Patentovaný systém Dual Deflector Air Flow System™
na levé straně umožňuje operátorovi změnit úhel
proudu vzduchu pro hlubší a účinnější úklid listů a
nečistot.
Řada Hurricane™ zvyšuje produktivitu bez zvyšování
únavy obsluhy.
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Vlastnosti

Profesionální motor

Quad Control Handle System™

Dual Deflector Air Flow System™

Ovládání deflektoru joystickem

Profesionální motory Vanguard™ V-Twin
poskytují vysokou spolehlivost, výkon a
životnost. Ideální pro komerční aplikace.

Tento systém nabízí plynulý směr jízdy
vpřed / vzad, automatický návrat do
neutrálu, integrovanou kontrolu
přítomnosti obsluhy a samočinnou
parkovací brzdu. Intuitivní ovládání pro
snadné ovládání.

Tento systém umožňuje obsluze změnit
úhel proudění vzduchu, pro účinnější
úklid listí a nečistot. U všech tří výpustí lze
při přejezdech zastavit proudění vzduchu.

Joystick umožňuje obsluze plnou
kontrolu nad směrem proudění vzduchu,
zleva, zprava nebo zepředu. Zatažením
za joystick zavřete všechny deflektory.

POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ
Řada Hurricane™

Název modelu

X3000CE

Z3000CE

Číslo modelu

5901960

5901958

Vanguard™

Vanguard™

MOTOR
Výrobce
Model

MOD38

MOD61

17,16 [23]*

26,11 [35]*

Zdvihový objem (cc)

627

993

Kapacita palivové nádrže (l)

38

38

Hydro-Gear® ZT-3100™

Hydro-Gear® ZT-3100™

Dual Hydrostatic

Dual Hydrostatic

Výkon kW [HP]

LED světla

Odolná přední náprava

Integrovaná LED světla na platformě
obsluhy umožňují práci až do soumraku,
což prodlužuje pracovní den.

S odolnou přední nápravou můžete
snadno přejíždět obrubníky nebo
nerovný terén.

FUKAR
Převodovka
Typ
Počet rychlostí

Variabilní

Variabilní

Rychlost vpřed (km/h)

12,8

14,4

Rychlost proudění vzduchu (km/h)

266

266

Výkon (m3/min)

184+

241+

48

48

Průměr ventilátoru (cm)
Počet lopatek
Umístění výpustí

6

6

Vlevo, vpředu, vpravo

Vlevo, vpředu, vpravo

Ovládání výpustí

Joystick

Joystick

Přední pneu (palce)

11 x 4.00

13 x 6.50

Zadní pneu (palce)

20 x 8.00

22 x 11.00

Automatická

Automatická

Hmotnost (kg)

338

444

Délka (cm)

152

165

Šířka (cm)

107

114

Výška (cm

137

142

Parkovací brzda

ROZMĚRY / HMOTNOST

Vázací body

Automatická parkovací brzda

Pro bezpečné zajištění během přepravy.

Fukary Hurricane™ automaticky aktivují
parkovací brzdu, kdykoli obsluha opustí
plošinu.

*

Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro úklid - Vysavače listí a odpadků

Řada LB
LB352
Malý vysavač listí a opadků o hmotnosti pouhých 26 kg
a šířce 51 cm je mimořádně lehký a ovladatelný s
vynikající sací silou. Je ideální pro vysávání listí, trávy a
zahradních zbytků na terase nebo na tvrdém povrchu.
Využívá spolehlivý motor Briggs & Stratton 500E
Series™.

Kompaktní vysavač

Řada KV
KV601EU, KV601SPEU

Jednoduché ovládání

Zobrazený model:
KV601SPEU

Vysoký sací výkon a snadné ovládání, to jsou vysavače
řady KV pro úklid listí, mulče, květů, větviček a odpadků.
Je to profesionální stroj, takže ho lze využívat i pro
komerční účely. Pracovní šířka 69 cm, variabilní
nastavení výšky pro práci na tvrdém povrchu nebo
trávníku. Velká 30 cm kola s vlastním pohonem
usnadňují ovládání, a to i v kopcovitém terénu.
Vysavače řady KV jsou poháněny osvědčenými,
výkonnými motory Briggs & Stratton řady Professional.

Řada TKV
TKV601SPEU

Vestavěný štěpkovač

Vysavače listí a odpadků TKV nabízí všechny skvělé
vlastnosti řady KV. K tomu má navíc integrovaný
štěpkovač pro větvě do průměru 5 cm. Úklid zahrady
bude opět o něco snazší. Jsou poháněny výkonnými
motory Briggs & Stratton řady Professional. Vysavače
TKV mají vlastní pojezd a odvedou tak skvělou práci i v
kopcovitého terénu.
Vestavěný štěpkovač - úklid zahrady je opět o něco snazší. Vysavačem TKV
seberete listí, trávu či odpadlé květy a naštěpkujete větve z ostříhaných stromů.
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Vlastnosti řady KV / TKV

Robustní převodovka

Snadné otevírání vaku

Integrovaný protiprachový lem

5 ozubených lopatek ventilátoru

Modely s vlastním pohonem jsou
vybaveny robustní jednostupňovou
převodovkou. Skvělé pro práce v
kopcovitém terénu.

Žádný zip, pouze dva upínače a tvrdé
dno zaručuje dlouhou životnost a
jednoduché vykládání.

Komfort pro obsluhu. Lem udržuje prach
dole.

Maximalizuje sací sílu, drtí nasávané listí
a odpadky. Dlouhá životnost.

Příslušenství
Řada LB

Řada KV / TKV

LB Sada hadice

LB PVak na trávu

Sada pomocného kolečka

Protektory sací hubice

10 cm x 210 cm
(900460)

Kapacita 105 l.
(900722)

Pro zvýšení manévrovatelnosti.
(891128)

Snižuje opotřebení sací hubice při
pracích na tvrdém povrchu.
(891127)

Skládací vak na trávu

Vnitřní obložení

Snižuje prašnost. Kapacita 151 l.
(891126)

Ochrana pouzdra při práci v abrazivním
prostředí.
(891134)

KV601SPEU s hadicí
Volitelná sada hadice s rukojetí
pomáhá vysávat mezi keři či
obrubníky. (891125)

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.

Plachta

Sada síta pro drcení

Voděoodlná plachta.
(891137)

Suché listí nadrtí v poměru až 12:1.
(891153)
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Stroje pro úklid - Vysavače listí a odpadků

Řada MV
MV601SPEEU, MV601EU, MV601SPDSEU
Elektrický start jako
volitelná výbava
Zobrazený model:
MV601SPEEU
s volitelnou sadou hadice

Komerční vysavače řady MV pro úklid travnatých a
zpevněných ploch s pracovní šířkou 74 cm.
Řada MV je navržena pro tvrdé povrchy i trávníky a je
ideální pro práce na větších pozemcích - komerční
pozemky, parky, městské ulice, školní čtvrti. Výkonný
6-lopatkový ventilátor pro maximální sací sílu a drcení.
Sbírá snadno nejen spadané listí či trávu, ale také
plechovky, láhve a plastové odpadky. Kompozitní
pouzdro je odolné proti otěru, snižuje hmotnost a
nepodléhá korozi.
Vysavače řady MV jsou buď tlačené nebo s vlastním
pojezdem. O pohon se starají výkonné motory Briggs &
Stratton řady Professional.
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Vlastnosti

74 cm široká uzavírací sací hubice

Unikátní horní plnění

Snadná manipulace s vakem

Snadné nastavení lze provádět pákou na rukojeti.

Díky hornímu plnění je zajištěno optimální plnění a vaku.
Design tunelu navíc snižuje prašnost.

Díky vodícím lištám lze vak jednoduše vysunout a
nasunout. Vak o objemu 151 l pojme až 23 kg odpadků.

Snadné nastavení výšky

3-rychlostní převodovka

36 cm velká kola

Optimální výšku pro vysávání lze nastavit na boku stroje.

Modely MV s vlastním pojezdem jsou vybaveny
plynulým převodem se třemi stupni.

Velká kola umožňují snadnější průjezd nerovným
terénem a jednoduchou manipulaci.

Příslušenství
Sada hadice MV
Jednoduché upevnění k víku sací hlavy,
ergonomická rukojeť.
Průměr 12,7 cm, délka 305 cm.
Zobrazený model: MV601SPEEU.
(840116)

Plachta

Sada vodících koleček

Voděodolná.
(891137)

Pro zvýšení manévrovatelnosti.
(840129)

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.

Sada elektrostatického vaku
DUST SOCK™
V prašeném prostředí snižuje prašnost.
(840263)

Jednorázové vaky
Sada o 12 kusech.
(840134)
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Stroje pro úklid - Vysavače listí a odpadků

Zobrazený model:
QV550HSP s volitelnou sadou hadice

Nízká prašnost a
nízká hlučnost, to je
QuietVac™

Řada QV
QV550H, QV550HSP, QV900HSP
Billy Goat QUIETVAC™ je nejtišší komunální vysavač na
světě. Je unikátní díky cyklonické filtraci a unikátní Dust
Sock™ technologii, která významně snižuje prašnost při
práci v suchém prostředí. Nezanedbatelná je i jeho
pracovní šířka, která je 84 cm.
6-lopatkový ocelový ventilátor dává optimální sací sílu.
Při tom dokáže "nadrtit nasávanou biomasu v poměru
12:1. Tu je pak možno použít pro kompostování.
Tento stroj je ideálním pomocníkem v komunálních
službách při úklidu školních a nemocničních areálů,
parků, hřibotvů a všude tam, kde je požadována nízká
hlučnost.
Vysavače QV jsou buď tlačené (QV550H) nebo s
pojezdem (QV550SPH a QV900SPH). Všechny jsou
poháněné profesionálními motory Honda GX.
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Vlastnosti

QUIETVAC™

Vak s protiprachovým lemem

Vak

Nízká hladina hluku 97 LWa a 77 dBa při max. otáčkách
a 96 LWa a 76 dBa při 2800 rpm.

Vysavače QV jsou standardně vybaveny vakem s
protiprachovým lememe.

Kapacita vaku je 136 l. Pro snadnou manipulaci je
zajištěn 4 rychloupínáky.

Sací síla

Odolná vodící kola

Jednoduché ovládání

Díky kombinaci unikátní skříně a 6-lopatkového
ventilátoru poskytují vysavače QV vysokou sací sílu při
zachování nízké hlučnosti.

Pracují hladce na jakémkoli povrchu a za jakýchkoli
podmínek.

Díky spojkám umístěných na rukojetích lze vysavače QV
jednoduše ovládat a manévrovat s nimi v omezených
prostorech.

Unikátní Cyklonová Filtrace
Cyklonový filtrační system v kombinaci s technologií
DUST SOCK™, významně snižuje prašnost v suchých
podmínkách. Zvyšuje tak komfort obsluhy při celodenní
práci.

Elektrostatický DUST SOCK™
DUST SOCK™ je sekundární filtrační systém, který snižuje
množství prachu, unikající z vaku.

Hydrostatická převodovka
Modely s pojezdem jsou vybaveny hydrostatickou
převodovkou pro rychlost od 0 do 4,8 km/h vpřed i vzad.

Příslušenství

Náhradní vak

Sada parkovací brzdy

Sada hadice QV

Náhradní vak, kapacita 136 l.
(831612)

(831609)

Hadic 12,7 x 305 cm s rukojetí.
(831018)

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.

Vnitřní obložení
ventilátoru
Ochrání pouzdro ventilátoru.
Vhodné zejména pro práce v
abrazivním prostředí.
(831610)
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Stroje pro úklid - Vysavače listí a odpadků
POUŽITÍ

MALÉ POZEMKY

REZIDENČNÍ / KOMERČNÍ POZEMKY

Řada LB
LB352

Řada KV
KV601EU

Řada TKV
KV601SPEU

TKV601SPEU

MOTOR
Výrobce
Model
Výkon kW [HP]
Zdvihový objem (cc)
Start

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

500E Series™

850 Professional Series™

850 Professional Series™

850 Professional Series™

2,6 [3,5]*

4,5 [6,0]*

4,5 [6,0]*

4,5 [6,0]*

140

190

190

190

Ruční start

Ruční start

Ruční start

Ruční start

VYSTAVAČ
Pracovní záběr (cm/palce)

51 / 20"

69 / 27"

69 / 27"

69 / 27"

Typ pohonu

Tlačený

Tlačený

Samojízdný

Tlačený

Typ převodovky
Materiál šasí
Kola (inch)
Počet lopatek ventilátoru

-

-

-

-

Kompozit

Plech

Plech

Plech

8"

12"

12"

12"

4

5

5

5

Typ lopatek

Neozubené

Ozubené

Ozubené

Ozubené

Systém vaku

Zipový vak

Skládací vak

Skládací vak

Skládací vak

105

151

151

151

Kapacita vaku (l)
ROZMĚRY / HMOTNOST
Hmotnost (kg)

26

53

60

61

Délka (cm)

119

158

158

158

Šířka (cm)

55

68

68

68

Výška (cm

102

110

110

110

•

•

•

•

•

•

Protektory sací hubice KV/TKV (891127)

•

•

•

Vnitřní obložení KV/TKV (891134)

•

•

•

Plachta KV/TKV (891137)

•

•

•

Sada pro drcení listí KV/TKV (891153)

•

•

•

Náhradní vak KV/TKV (891126)

•

•

•

Příslušenství
Sada Hadice LB (900460)

•

Náhradní vak LB (900722)

•

Sada hadice KV/TKV (891125)
Sada hadice MV (840116)
Sada vodících kol KV/TKV (891128)
Sada vodících kol MV (840129)

Sada vaku DUST SOCK™ MV (840263)
Sada jednorázových vaku MV (840134)
Vnitřní obložení MV (840201)
Náhradní vak QV (831612)
Sada parkovací brzdy QV (831609)
Sada hadice QV (831018)
Vnitřní obložení QV (831610)
Vozík pro obsluhu QV (830257)

*

Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.
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PROFESIONÁLNÍ / KOMERČNÍ
Řada MV

Řada QV

MV601SPEEU

MV601EU

MV601SPDSEU

QV550H

QV550HSP

QV900HSP

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Honda

Honda

Honda

875 Professional Series™

850 Professional Series™

850 Professional Series™

GX160

GX160

GX270

4,7 [6,3]*

4,9 [6,5]*

4,9 [6,5]*

4,1 [5,5]**

4,1 [5,5]**

6,6 [9,0]**

190

187

187

163

163

270

Elektrický start

Ruční start

Ruční start

Ruční start

Ruční start

Ruční start

74 / 29"

74 / 29"

74 / 29"

84 / 33"

84 / 33"

84 / 33"

Samojízdný, 3-rychlostní

Tlačený

Samojízdný, 3-rychlostní

Tlačený

Samojízdný

Samojízdný

-

-

-

-

Hydrostatic

Hydrostatic

Kompozit

Kompozit

Kompozit

Plech

Plech

Plech

14"

14"

14"

13" / Dofukovací

13" / Dofukovací

13" / Dofukovací

6

6

6

6

6

6

Ozubené

Ozubené

Ozubené

Ozubené

Ozubené

Ozubené

Vysouvací vak

Vysouvací vak

Vysouvací vak

Vak se 4 upínáky

Vak se 4 upínáky

Vak se 4 upínáky

151

151

151

136

136

136

93

71

82

80

103

112

163

163

163

160

160

160

163

74

74

84

84

84

116

116

116

130

130

130

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Stroje pro úklid - Komunální vysavače listí

Velký výkon v malém balení

Řada DL13
DL1302HEU
Optimální kombinace výkonu a velikosti. Sací výkon
3.573 m3/h dělá z řady DL13 ideálního pomocníka pro
středně velké aplikace. Stroj DL1302HEU je lehký a
poháněný motorem Honda GX390.
Duální drticí ventilátor o průměru 35 cm se silnými
ozubenými lopatkami a čepelemi Piranha™ nadrtí listí a
jiné bioodpady v poměru až 12:1. Tím se sníží náklady
na přepravu a poplatky za skládkování.
Hadice má průměr 20 cm a délku 3 m. Odolnost hadice
zaručuje silný materiál a zpevnňující spirála. Je navíc
průhledná.

Řada DL14 / DL18
DL1402VEEU, DL1802VEU, DL1802VEEU
Elektrický start jako
volitelná výbava

Vysavače a drtiče DL14 a DL18 patří k velkým strojům,
které splňují požadavky větších obcí a měst či
poskytovatelů komunálních služeb. Tyto stroje jsou
poháněné profesionálními motory Vanguard™ a jejich
sací výkon je až 6.300 m3/h.
40 cm ocelový odolný ventilátor s 8 řezacími body,
Piranha™ , vyměnitelné vnitřní obložení a 2,7 mm silný
ocelový kryt, jsou zárukou kvalitní práce a dlouhé
životnosti.
Vysavače DL mohou být upevněné na korbě nebo na
přívěsném vozíku.
Hadice má průměr 25 cm a délku 3 m. Odolnost hadice
zaručuje silný materiál a zpevnňující spirála. Je navíc
průhledná.

Zobrazený model:
DL1802VEEU s elektrickým startem

Duální drtící ventilátor a montážní systém CustomFit™ jsou k dispozici pro všechny vysavače DL.
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Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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Řada DL29 / DL37
DL2901VEEU, DL3701VEEU

Vysoká sací síla

Vysoký výkon, vysoká efektivita. To jsou vysavače DL29
a DL37.

Populární mezi poskytovateli komunálních služeb.
DL29 je vybaven motorem Vanguard™ V-Twin o
výkonu 29 HP, který pohání ventilátor o průměru 51 cm
se 4 pancéřovými lopatkami, které mají celkem 12
řezných bodů a duální drtící systém břitů Piranha™ pro
nadrcení materiálu v poměru až 12:1. Sací výkon 7.475
m3/h. Pro dlouhou životnost je možné měnit vnitřní
obložení ventilátoru. Hadice má průměr 30 cm a délku
3 m. Odolnost hadice zaručuje silný materiál a
zpevnňující spirála. Je navíc průhledná. Výpusť
vysavače (komín) je otočná o 360°, a to bez použití
nářadí.

Zobrazený model: DL2901VEEU

Typ DL37 s motorem Vanguard™ o výkonu 37 hp a
elektronickým vstřikováním paliva pro snadný start a
nižší spotřebu (až o 25%) než motory s karburátorem.
Pancéřový 6-lopatkový ventilátor s 18 řeznými body a
systémem břitů Piranha™. Sací výkon 8.580 m3/h.
Hadice o průměru 35 cm a délkou 3 m.

Motory Vanguard™ EFI
Motory Vanguard™ s technologií elektronického vstřikování paliva EFI poskytují
snadnější startování a nižší spotřebu až o 25% oproti motorům s karburátorem.
Motory Vanguard™ s technologií elektronického vstřikování paliva EFI poskytují
snadnější startování a nižší spotřebu až o 25% oproti motorům s karburátorem.
Pouze pro DL37 se zárukou 3 roky na motor.

*

Úspora paliva systému EFI se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách.
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Vlastnosti

Systém dvojitého drcení Piranha™

Bezpečnostní vypínač

Uretanová průhledná hadice

Pro extra nadrcení materiálu v poměru až 12:1 slouží
ozubené čepele Piranha™.

Rychloupínací hadicová svorka drží bezpečnostní
vypínač. V případě odpojené hadice nelze stroj
používat.

Vysoce odolná průhledná hadice umožňuje vizuální
kontrolu a rychlé odstranění případného ucpání.

Převnění hadice

Deflektor výpustě

Nastavetelná otoč výpustě

Jednoduchý hák pro rukojeť hadice.

Usměrnění toku materiálu na výstupu z vysavače.
Pouze jako příslušenství.

Žádné nářadí, ruční nastavení otoče o 360°. Standarní
výbava DL29/37. U ostatních modelů je pouze jako
volitelné příslušenství.

CustomFit™ Příslušenství

CustomFit™ rozšíření komínu
Zvyšuje výšku komínu o 40 cm. Nelze
použít s rotační sadou.
(792119-S)

CustomFit™ Sada pro tažné
zařízení*

CustomFit™ Sada pro upevnění
na bočnicích*

Sada pro upevnění vysavače DL v
tažném zařízení.
(812601)

Upevnění vysavače na bočnicích
nákladního vozu.
(812260)

CustomFit™ Sada výkyvného
držáku*
Upevnění v tažném zařízení s výkyvným
kloubem.
(SAH34)

CustomFit™ Přívěs*
Zahrnuje osvětlení, 14 ”kola,
držák dopravních kuželů a
rezervu.
Zobrazený model: DL2900V

CustomFit™ Upevnění na
otočném závěsuototčném
závěsu*
Pro jednoduchou montáž.
(SBSA6)

*

CustomFit™ Prodloužení komínu
Prodloužení komínu o 150 cm pomocí uretanové
hadice. Pro DL13 - DL18.
(812300)

Nedostupné pro ČR.

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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POUŽITÍ

STŘEDNÍ
Řada DL13

Řada DL14

DL1302HEU

DL1402VEEU

DL1802VEU

Řada DL18
DL1802VEEU

Výrobce

Honda

Vanguard™

Vanguard™

Vanguard™

Model

GX390

400

MOD35

MOD35

9,7 [13,0]**

10,3 [14,0]*

13,4 [18,0]*

13,4 [18,0]*

MOTOR

Výkon kW [HP]
Zdvihový objem (cc)
Vlastnosti motoru
Kapacita palivové nádrže (l)

390

408

570

570

Ruční start

Elektrický start

Ruční start

Elektrický start

6.5

6.1

8.5

8.5

VYSAVAČ
Poduktivita (m3/h)
Rozměry hadice (cm)
Počet lopatek ventilátoru
Průměr ventilátoru (palce [cm])

3.575

6.300

6.300

6.300

20 x 300

25 x 300

25 x 300

25 x 300

4

4

4

4

14.25 [36]

16 [40]

16 [40]

16 [40]
Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení

Pouzdro ventilátoru

Ocel 10 gauge, vyměnitelné obložení

Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení

Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení

Počet řezacích bodů

8

8

8

8

Průměr výpustě (cm)

18

18

18

18

ROZMĚRY / HMOTNOST
Hmotnost (kg)

93.9

121.1

121.1

121.1

Délka (cm)

120

152

152

152

Šířka (cm)

69

82

82

82

Výška (cm

79

190

190

190

•

•

•

•

CustomFit™ Sada pro upevnění na bočnicích (812260)***

•

•

•

•

CustomFit™ Přívěs (pouze na dotaz)***

•

•

•

•

CustomFit™ Sada výkyvného držáku (SAH34)***

•

•

•

•

CustomFit™ Sada pro tažné zařízení (812601)***

•

•

•

•

CustomFit™ Upevnění na ototčném závěsu (SBSA6)***

•

•

•

•

CustomFit™ Prodloužení komínu (812300)

•

•

•

•

PŘÍSLUŠENSTVÍ
CustomFit™ rozšíření komínu (812123)
CustomFit™ rozšíření komínu (792119-S)

CustomFit™ Prodloužení výpustě (791106)
Náhradní sací hadice (811244)

•

Náhradní sací hadice (791033)
Nastavetelná otoč výpustě (812332)

•

8" hadicová spojka (811244)

•

•

•

•

•

•

•

Volitelná sada deflektoru výpustě (812295)

*

Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda. *** Nedostupné pro ČR.
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VELKÝ
Řada DL29

Řada DL37

DL2901VEEU

DL3701VEEU

Vanguard™

Vanguard™

MOD54

MOD61 EFI

21,6 [29,0]*

27,6 [37,0]*

896

993

Elektrický start

Elektrický startér, elektronické vstřikování paliva

22

22

7.475

8.580

30 x 200

35 x 250

4

6

20 [51]

20 [51]

Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení

Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení

12

18

20

20

215

215

152

152

82

82

190

190

•

•

•

•

•

•

•

•

Světový leader v oblasti strojů pro péči a údržbu trávníků.
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