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BILLY GOAT BLADBLAZERS
DE KEUZE VAN EEN PROFESSIONELE GEBRUIKER
Mini Force wielblazer (licht in gewicht groot in prestatie)
Model
Motor
Vermogen		
Wielmaat
F 601 V
Vanguard		
6 pk
25 cm - gelagerd
F 601 H
Honda		5.5 pk GX 160
25 cm - gelagerd
Optie: toebehoren voor recht vooruit blazen

Mini Force (F601)

Gewicht
34 kg
34 kg

De Mini Force een geweldige machine om als bladruimer te gebruiken als er veel krappe en
kleine oppervlaktes gereinigd moet worden. Door het lage gewicht en de compacte vorm
van de machine is deze zeer handelbaar en eenvoudig te vervoeren.
De Force Billy Goat bladblazer is de meest krachtige en innovatieve blazer in zijn vermogensklasse welke op de wereldmarkt bekend is. Het lichtgewicht waaierhuis welk is vervaardigd
van hoogwaardig versterkt kunststof heeft de meest extreme testen doorstaan en blijkt bijna
onverwoestbaar te zijn.
Tevens is gebleken dat de gepatenteerde waaier door zijn speciale vorm gigantisch veel
lucht verplaatst met een zeer hoge snelheid. Deze machine is in staat om 4 rugblazers te
vervangen. De speciaal gevormde stuurboom zorgt voor een ideale ergonomische houding
waardoor de machine gemakkelijk te manoeuvreren is, tevens dragen de grote wielen en
de goede balans van de Force bij tot het comfortabel bewegen van de machine. Verder
zijn alle Force blazers uitgerust met een traploze luchtstroomregeling welke boven vanaf
de stuurboom te bedienen is. Dit systeem geeft de blazer nog meer capaciteit doordat het
afval gemakkelijker is te sturen, b.v. een grote hoeveelheid blad wordt op een hoop geblazen
hierdoor ontstaat een volume “bladrug” welke verder opgestuwd kan worden, zoals langs
trottoirbanden, etc. Tevens is er een adapter om de luchtstroom naar voren te stuwen.

Force blazer

Alle Force modellen hebben een lengte van 147 cm en breedte van 74 cm
Model
Vermogen
Gewicht
Wielen
F1002 V
10 pk B&S Vanguard 60 kg		
33 cm h / 13 cm br.
F1002 SPV
10 pk B&S Vanguard 60 kg		
33 cm h / 13 cm br. ZELFRIJDEND
F 902 H
9 pk Honda		64 kg
33 cm h / 13 cm br.
F1302 H
13 pk Honda		72 kg
33 cm h / 13 cm br.
F1302 SPH 13 pk Honda		74 kg
33 cm h / 13 cm br. ZELFRIJDEND
F1802 V
18 pk Vanguard		81 kg
33 cm h / 13 cm br.
F1802 SPV
18 pk Vanguard		83 kg
33 cm h / 13 cm br. ZELFRIJDEND
Opties: Zwenkwiel - Transportvergrendeling - Parkeerrem

Vingertip
luchtstroomregeling

Zelfrijdende
Force 1302 SPH

Transportvergrendeling

Parkeerrem

Waaier
Luchtstroomregeling
Voorwaarts blazen
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BILLY GOAT
BLAD/GROFVUILZUIGERS
LB 352

Voor het opruimen van blad – papier – heggenknipsel – gras – blikjes – karton en ander
vuil worden deze machines veel ingezet bij winkelcentra – maneges – begraafplaatsen –
tennisbanen – parkeerterreinen – bedrijfshallen en tuinen.
Model LB is de kleinste machine met een breedte van 51 cm welke vooral in de particuliere
tuinen zijn werk verricht. Door de sterke 3.75 pk motor en de 170 ltr opvangzak neemt de
machine veel werk uit handen.

KV 601 / 650

Waaier KV
De KV 601 / 650 is een machine met een grotere capaciteit, hij is uitgevoerd met een
grote 5 bladig getande waaier waardoor een grotere verkleining van het materiaal
ontstaat. De machine is leverbaar als zelfrijdend en duwmodel tevens in combinatie
met een houthakselaar met een capaciteit tot 5 cm. De opvangzak is zonder ritssluiting
uitgerust welke door een simpel opvouw-systeem is te sluiten. Dus eenvoudig legen.
Optie’s: Zuigslangset – Gewatteerde opvangzak – Zuigmondbeugel - Zwenkwielen.

De MV is een krachtige maar tevens stille machine uitgevoerd met
een innovatief laad/los systeem waardoor deze nog gebruiksvriendelijker is tevens maakt dit de rits overbodig. De grote 6 bladige waaier
kan grote hoeveelheden blad verwerken welke door een bovenafvoer
voor een maximale bakvulling zorgt. Het grote vizier voorop de
machine kan vanaf de stuurboom bediend worden, hierdoor kunnen blikjes en een dikkere laag blad gemakkelijk verwerkt worden.
Leverbaar in een duw en aangedreven versie met 3 versnellingen.
Hoogte-regeling centraal door een spindel instelbaar.
Optie’s: Zuigslangset – Zwenkwielset – Binnenvoeringen –
Opvangzak gewatteerd.

Zuigslangset

MV 650
Verticale
zuigmondopening
vanaf stuurboom regelbaar
Type		

Verm. Motor

Invouwsysteem
KV

L x B cm	Opvang

Bladzuigers Duwmodellen			
LB 		 352		
3.75 pk B&S
120x50
gewatt.
KV 		 601 		
6
pk B&S
157x69
nylon
KV 		 650 H
6.5 pk Honda GSV
157x69
nylon
MV		 650 H
6.5 pk Honda GSV
157x74
nylon
QV		 550 H
5.5 pk Honda GX
160x84
nylon
Bladzuigers Zelfrijdende modellen		
KV 		 601 SP
6
pk B&S
157x69
KV		 650 SPH
6.5 pk Honda GSV
157x69
TKV 650 SP
6.5 pk Honda+Chipper 5 cm
157x69
MV		 650 SPH
6.5 pk Honda GSV
157x74
MV		 650 SPE
6
pk B&S
157x69
QV 550 HSP
5.5 pk Honda GX 160, Hydro
157x84
QV 900 HSP
9.0 pk Honda GX 270, Hydro
157x84
Model QV wordt standaard geleverd met: 831282 - 831226 - 831617

Inhoud

Gewicht

170
240
240
200
200

lt.
lt.
lt.
lt.
lt.

26
59
59
73
79

kg
kg
kg
kg
kg

240
240
240
200
200
200
200

lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.

60
60
63
80
80
79
79

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Railsysteem

Eenvoudig legen
nylon
nylon
nylon
nylon
nylon
nylon
nylon
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BILLY GOAT
DE KEUZE VAN EEN PROFESSIONELE GEBRUIKER
QV 550 /900
De werelds stilste zuiger in zijn klasse met een cycloon filter
uitgevoerd, daardoor geschikt voor grofvuil en tevens in
stoffige omstandigheden in te zetten. Standaard geleverd
met een nylon natweerzak en een statisch geladen stofsok
waardoor de uitstoot van stof geminimaliseerd wordt.
Leverbaar als duw en hydrostatisch aangedreven versie
waarbij de snelheid voor en achteruit
traploos regelbaar is. Verder wordt het sturen ondersteund door linker of het rechterwiel vanaf de stuurboom
in vrijstand te zetten. Geschikt voor de grotere oppervlakte
zowel particulier als openbare terreinen voor binnen als
buiten inzetbaar.
Optie: Zuigslangset

DL

NIEUW: DL Truckloaders met verkleiningswaaier en vervangbare binnenvoering betere slang-geleiding

TRUCKLOADERS
DL

Met deze giganten van Billy Goat kan
enorm veel blad en ander afval verplaatst
worden naar de trailer of de pick up. Alle
DL modellen zijn uitgevoerd met een
verkleiningswaaier welke het tot 1/12
deel versnipperd. Het waaierhuis is uitgevoerd met een vervangbare binnenvoering. Optie; Ophangbeugel voor
montage aan het achterbord. Bij
een kieper worden de machines
vaak voorop de dissel gebouwd.
Soms kan er gebruik worden
gemaakt van de sparingen van de oprijplaten om de truckloader te bevestigen. De zware DL truckloaders worden vaak op een wielstel geplaatst zodat ze achter
een pick-up gekoppeld kunnen worden. Bij de DL 2900 V kan
de afvoerpijp 360o met een spindel verdraaid worden.
De aanzuigslang is van een hoogwaardige polyurethane kunststof vervaardigd.
Met de belangrijke eigenschappen zoals: Licht in gewicht, glad aan de binnenzijde, doorzichtig, met stalen windingen versterkt. Waardoor deze gebruiksvriendelijk is en onder zware omstandigheden gebruikt kan worden.

Set ophangbeugels voor
montage

Vervangbare binnenvoering

Waaier en voorsnijder
Model
Gewicht
Motor
Diam. x lengte slang
Cap. m³/min
DL 1301 H
108 kg
13 pk Honda
20 x 300 cm
60 m³/min
DL 1801 VEU
131 kg
18 pk Vang.B&S
25 x 300 cm
105 m³/min
DL 1801 VEEU
134 kg
18 pk Vang. B&S Elek. st
25 x 300 cm
105 m³/min
DL 2900 V
178 kg
28 pk Subaru V twin Elek. st 30 x 375 cm
125 m³/min
DL 1801 VEEU en DL 2900 V zijn elektrisch gestart			
Optie: 80 km onderstel - ophangbeugels voor DL 13 en 18 - verbindingskoppeling voor verlenging verticale
uitwerppijp, 40 cm verlenging

