
STENSBALLE - NESBO

Sida 16Gräsutrustning

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 17

Gräs sug-container
Modell SC 800 - 1200 - 2000
Sugcontainer för byggnation för uppsamling av gräs och löv, med 
hög kapasitet, låg ljudnivå och vibrationsdämpende fläkthus/ 
sugenhet, växelbara slidplåtar.

Stabil och robust konstruktion av ram, hydraulisk högtipp och  
stor tippvinkel, sugcontainer är sandblästrad, grundlackerad och 
pulverlackerad och därmed optimalt skyddad mot rost, sug- 
containeren levares klar för insats och anpassad för redskaps-
bäraren inkl. ställbara stöttben för enkel av och på-montering.

Hydraulisk högtipp 2 m Ø 200 mm slang

Modell SC 800 SC 1200 SC 1500

Pris DKK 70.900,- DKK 73.650,- DKK 90.250,-
6 m ekstern sugslang med 
handtag och slanghållare. DKK 7.950,-

Extra bullerdämpning DKK 15.400,-

STENSBALLE - NESBO

Gräs sug- 
container

• Hög kapasitet, låg ljudnivå och  
vibrationsdämpende fläkthus/sugenhet, 
växelbara slidplåtar

• Stabil och robust konstruktion av ram, 
med hydraulisk högtipp och stor  
tippvinkel

• Sandblästrad, grundlackerad och  
pulverlackerad och därmed optimalt  
skyddad mot rost

• Containeren levares klar för insats och 
anpassad för redskapsbäraren inkl.  
ställbara stöttben för enkel av- och 
på-montering

Sugcontainer för byggnation för uppsamling av 
gräs och löv

Modell SC 800 - SC 1200 - SC 1500
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Modell SC 800 SC 1200 SC 1500

Största bredd 1250 mm 1300 mm

Största längd * 1550 mm 1750 mm 2200 mm

Största höjd 1000 mm 1200 mm

Volym ca. 800 liter 1000 liter 1500 liter

Högtippshöjd 2 m

Antal hydraulcylinder för högtipp 2 st.

Flödesbehov 40 - 60 liter

Tryck 200 bar

Stödben för parkering av  
behållare Standard

Effektbehov 22 kW (16,5 HK)

Vikt * 430 kg 475 kg 550 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram
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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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