
STENSBALLE - NESBO

Sida 84Ogräs

Priserna i DKK och vi förbehåller oss rätten til ändring av pris och specifikationer utan

föregående meddelande. Gäller med köp av ny maskin. Moms tillkommer, fritt fabrik.

Prislistan ersätter tidligare prislistor och gäller från 1 april 2018

Prislista / SV

Se tekniska data på sida 85

Ogräsborste walk-behind.
Modell UK 125 med B & S I/C motor.

UK 125 walk-behind modell med Briggs & Stratton I/C motor.
Stora fastgummi hjul gir stor fri höjd för lätt manövrering.
Sammanklapp och höjdinställbart styr med motor gasreglering 
och säkerhetsgrepp för motor nödstopp.
Gummiskydd mot stenkast, lyftögla för kranlastning på flak.
Har samma borst tryck medens borstarna slits, pga. borst  
inställningen.
Levereras standard med flatstålborstar, tillbehör vira-stålborstar.

Modell UK 125

Pris DKK 21.750,-

Wira-ståltotter 
1 sats a 9 st. DKK 800,-

Två olika borsttypr:

Flatstålborstar Vira stålborstar

STENSBALLE - NESBO

Ogräsborste

• Briggs & Stratton 5.5 HK I/C motor

• Har samma borst tryck medens borstarna 
slits, pga. borst inställningen

• Stora fastgummi hjul

• Sammanklapp och höjdinställbart 
styr med motor gasreglering och 
säkerhetsgrepp för motor nödstopp

• Gummiskydd mot stenkast, lyftögla för 
kranlastning på flak

Ogräsborste walk-behind

Modell UK 125
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Modell UK 125

Motor Benzinmotor - Briggs & Stratton 127 ccm

Borstar Justerbara & utbytbara flatstålsborstar eller vira stålborstar

Borstkon montering Splin monterad 1 3/8” Z6 aksel

Borstinställning Mekanisk med snapplås, med 25 mm intervall

Borst vinkel 17° ned, 3° upp och 15° höger / vänster

Antal borstar 9 st.

Säkerhets utrustning Säkerhetsgrepp för motor nödstopp

Hjul 260 x 85 mm fastgummihjul

Vikt Ca. 85 kg

Snabb inställning av bostar Briggs & Stratton motorSäkerhetsgrepp för motor nödstopp
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GMR maskiner a/s

DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S

DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk
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