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Billy Goats fantastiske løvsugere er meget effektive til at suge blade, hækaffald og flis 
udendørs. Men også indendørs i f.eks. stalde er de en stor rengøringshjælp.

Sugeslange
QV kan udstyres med 
sugeslange 5” x 3 mtr.
Købes separat.

Tømning af opsamler
Det er enkelt og hurtigt at 
tømme opsamleren.

Mindre støv
Sammen med en støvpose 
reduceres støvet væsentligt, 
hvilket forbedrer forholdene 
for brugeren.

Kraftig sugeevne
QV modellerne suger effektivt 
al slags affald op.

Parkeringsbremse
Kraftig parkeringsbremse 
gør det sikrere at forlade 
maskinen (tilbehør).

Hydrostatisk fremdrift
Selvkørende hydrostatisk 
fremdrift både frem og bak.
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QV 550 HSP

Den effektive rengøringshjælp



Løvsuger LB 352

• 158 cc B&S motor
• 51 cm arbejdsbredde
• 105 liter opsamlingspose

(Bestillingsvare)
Pris excl. moms kr. 7.900,-

Løvsuger KV 600 / 600 SP

• 190 cc B&S Quantum motor
• 68,5 cm arbejdsbredde
• 12” hjul
• 5 blæsevinger
• 176 liter lynlåsfri opsamlingspose
• KV 600 SP er selvkørende

Pris excl. moms    kr. 10.600,- /13.500,-

Løvsuger KV 650 H / 650 SPH

• 187 cc Honda GSV motor
• 68,5 cm arbejdsbredde
• 12” hjul
• 5 blæsevinger
• 176 liter lynlåsfri opsamlingspose
• KV 650 SPH er selvkørende

Pris excl. moms kr. 12.500,- / 15.400,-

Løvblæser MV 600 SPE
med elstart
• 190 cc B&S motor med elstart
• 73,5 cm arbejdsbredde
• 14” hjul
• 6 blæsevinger
• Justerbart mundstykke
• 176 liter opsamlingspose
• Selvkørende

(Bestillingsvare)
Pris excl. moms kr. 23.700,-

Løvblæser MV 650 H / 650 SPH

• 190 cc Honda GSV motor
• 73,5 cm arbejdsbredde
• 14” hjul
• 6 blæsevinger
• Justerbart mundstykke
• 176 liter opsamlingspose
• MV 650 SPH er selvkørende

Pris excl. moms kr. 21.700,- 

Løvblæser QV 550 HSP / 900 HSP

• 160 cc / 270 cc Honda GX motor
• 84 cm arbejdsbredde
• 13” hjul
• 6 blæsevinger
• Central, trinløs højdejustering
• 158 liter opsamlingspose
• Selvkørende

Pris excl. moms kr. 29.700,- /36.000,-
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Nyhed !

Scan med din 
smartphone og se den 
fantastiske sugeevne.

Husk slangesæt 4” x 2,1 meter. Varenr. 891125. Pris excl. moms kr. 2.400,-
Passer til alle KV-modeller 

Husk slangesæt 5” x 2,1 meter + 1 m sugerør. Varenr. 840116  
Pris excl. moms kr. 2.670,- Passer til alle MV-modeller 

Husk slangesæt 5” x 3 meter 
+ teleskophåndtag. Varenr. 831018
Pris excl. moms kr. 2.670,-

Den effektive rengøringshjælp
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Billy Goat er primært produkter produceret til rengøring. Løvblæserne flytter luft og 
dermed også blade og andet affald med orkanstyrke. De har en blæseevne, der er 
uden sammenligning. Blæs affaldet hen, hvor du vil have det.

Ergonomisk styr
Styret er udstyret med 
gummigreb. Det er sidestil-
let for bedre manøvrering.

Parkeringsbremse
Kraftig parkeringsbremse 
gør det sikrere at forlade 
maskinen (tilbehør).

Kraftigt udkast
Leder luftstrømmen i den 
retning, du vælger.

Slagfast skjold
Plastskjold, der er stærkere 
end stål. Ruster ikke og er kon-
strueret til en lang levetid.

Effektiv blæser
17” blæsertallerken.

Udblæsning
Produceret i blødt gummi der 
er perfekt til rengøring langs 
vægge og hegn 
(følger med på 902/1302 men 
skal købes separat til 601).

F 902 H

Scan med din 
smartphone og se de

kraftige blæsere.

Blæs med stormstyrke
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Løvblæser F 601 V

• 205 cc B&S Vanguard motor
• 10” hjul bag og 8” for
• Plasthus
• 16” blæsevinge

Denne blæser kan udstyres med en 
4” x 3 mtr. blæseslange (tilbehør).

(Bestillingsvare)
Pris excl. moms kr. 8.800,-

Løvblæser F 902 H

• 262 cc Honda GX motor
• 13” hjul bag og 10” for
• Plasthus
• 17” blæsevinge

(Bestillingsvare)
Pris excl. moms kr. 15.300,-

Løvblæser F 1302 H / F 1302 SPH

• 393 cc Honda GX motor
• 13” hjul bag og 10” for
• Plasthus
• 17” blæsevinge
• F 1302 SPH er selvkørende

(F 1302 H er bestillingsvare)
Pris excl. moms    kr. 18.200,- / 21.100,-

Nyhed !

Blæs med stormstyrke
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Billy Goats lastere gør det lettere at laste affald, hvad enten der er tale om blade, 
halm, græsafklip eller andet affald. Lasterne kan monteres på en vogn, og ved hjælp 
af sugeslangen kan affaldet suges op på vognen. 

Kompostering
Lasterne er udstyret med 
kraftige knive, der kom-
posterer affaldet, så det 
ikke fylder så meget.

Sugeslange
Lasterne er udstyret med 
kraftig sugeslange.

Laster DL 1301 H

• Honda GX 390 motor
• 8” slange x 3 mtr.
• 4 blæsevinger

Pris excl. moms kr. 27.600,-

Laster DL 1801 VE

• B&S Vanguard motor
• Elstart
• 10” slange x 3 mtr.
• 4 blæsevinger

Pris excl. moms kr. 37.200,-

Scan med din 
smartphone og se hvor

effektive lasterne er.

Tilbehør: Ophængskit for montering af laster.   Varenr. 812260 på vognkant. 
kr. 3.615,- excl. moms

Fantastisk sugeevne
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Denne robuste mosrive er udviklet til professionelt brug. Styret er sammenklappeligt, 
hvilket er en stor fordel i forbindelse med opbevaring og transport. 

Ergonomisk styr
Styret er ergonomisk udformet 
og sammenklappeligt.

Mosrive CR 550 HC

• Honda GC motor
• 50 cm arbejdsbredde
• Sammenklappeligt styr

Pris excl. moms kr. 13.100,-

Dybdejustering
Præcis indstilling ved 
skruehåndtag.

Mosrive
Hjælper med at genskabe en 
grøn og flot græsplæne.

Vertikalskæreraksel
Med vertikalskærerakslen 
forvandles mosriven til 
en effektiv vertikalskærer 
(tilbehør).

Varenr. 350347
Pris kr. 1.290,- excl. moms

Fantastisk sugeevne Fjern mosset



Gør rent hele året med Billy Goat!

Priserne er vejledende og er baseret på de ved brochurens udgivelse gældende kurser,  told 
og andre afgifter uden for vor kontrol, hvorfor der tages forbehold for ændringer i disse.  Vi 
tager forbehold for fejl og prisændringer. Priserne gælder så længe lager haves.

A/S Niels Larsen
Haslevvej 11 · DK-4100 Ringsted
Tlf. +45 57 61 24 00 · Fax +45 57 61 49 61
E-mail: nila@nila.dk · www.nila.dk




