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NIBBI
BRIK1 og 3

NIBBI
MAK4 og 5

NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8”
NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den
brede hjul 600-6” og motorhjelm.

NIBBI MAK4 er uden differentiale
NIBBI MAK5 er med differentiale, ellers er der ingen forskel.

Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.
Der ﬁndes op til 10 forskellige redskabskombinationer
redskab
til NIBBI
BRIK.

Begge maskiner er med benzinmotor, rekyl eller elstart.
Traktoren har en 3-trins vendegearkasse med lynskiftehåndtag
fra frem til bak og gearuafhængigt kraftudtag. Der ﬁndes op til 22
forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK4 og 5.

NIBBI BRIK1

NIBBI BRIK1 OG 3
Motor:
Gearkasse Brik1:
Brik3:
Udveksling Brik1:
Brik3:
Kraftudtag:
Kobling:
Start:
Vægt med fræser:
Længde med fræser:
Hjulbredde:
Minimumshøjde:

NIBBI MAK4
K OG 5
Motor M
MAK4:
4 takts HONDA 5,5 hk, 163 cm³ benzinmotor
i
tor
Motor MAK5:
2 gear - 1 gear frem og 1 bak.
Gearkasse:
4 gear - 2 gear frem og 2 bak.
Frem 1,18 km/t – bak 3,07 km/t
Udveksling:
Frem 1 gear 1,18 km/t – 2 gear 3,18 km/t
Bak 1 gear 1,18 km/t – 2 gear 3,18 km/t
900 omdr./m. gearuafhængigt.
Kraftudtag:
Tør dobbeltplade.
Start:
Rekylstart.
Kobling:
75/90 kg.
Differentiale:
140 cm.
Kan varieres, leveres standard på 40/46 cm. Vægt med fræser:
Længde med fræser:
86 cm.
Hjulbredde:
Minimumshøjde:

4 takts LOMBARDINI 11 hk, 359 cm³ benzin.
4 takts LOMBARDINI 9 hk, 275 cm³ OHC benzin.
13 gear - 3 gear frem og 3 bak i begge retninger.
+ et 4 gear der kun virker, når motoren peger fremad.
Frem 1 gear 1,20 km/t – 2 gear 2,52 km/t – 3 gear 4,17 km/t
4 gear 13,05 km/t - Bak 1 gear 1,27 km/t – 2 gear 2,66 km/t
3 gear 4,41 km/t
973 omdr./m. gearuafhængigt.
Rekylstart eller elstart/lysanlæg.
Tør dobbeltplade.
Med spærre, kun MAK5
120/130 kg.
150 cm.
Kan varieres, leveres standard på 50 cm.
95 cm.

NIBBI
MAK16

NIBBI
MAK17

NIBBI MAK16, fås i 3 modeller med benzin- eller dieselmotor,
rekyl- eller elstart. Traktoren har en 4-trins vendegearkasse
med bakgear og gearuafhængigt kraftudtag med 2 hastigheder
i hvert gear. Leveres med differentiale med spærre. Der ﬁndes
op til 31 forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK16.

NIBBI MAK17 fås i 4 modeller, med benzin- eller dieselmotor,
rekyl- eller elstart. Traktoren har en 4-trins vendegearkasse med bakgear og gearuafhængigt kraftudtag med 2 hastigheder i hvert gear, leveres med uafhængige hjulbremser, differentiale med spærre. Der ﬁndes op til 38 forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK17.

NIBBI MAK16
K
NIBBI MAK17
Motor: 4 ttakts
kt LOMBARDINI 11 hk, 359 cm³ benzin
Motor:
eller 11 hk, 349 cm³ diesel.
Gearkasse: 10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.
Gearkasse:
Udveksling: Frem 1 gear 1,2 km/t - 2 gear 3,6 km/t Udveksling:
3 gear 5,7 km/t - 4 gear 12,3 km/t - Bak 2,8 km/t.
Kraftudtag: 630 og 970 omdr./m gearuafhængigt.
Kraftudtag:
Kobling: Tør dobbeltplade.
Kobling:
Start: Rekylstart eller elstart/lysanlæg.
Differentiale:
Differentiale: Med spærre.
Start:
Vægt med fræser: 198/220 kg.
Bremser:
Længde med fræser: 182 cm.
Vægt med fræser:
Hjulbredde: Kan varieres, leveres standard på 54 cm.
Længde med fræser:
Minimumshøjde: 103 cm.
Hjulbredde:
Minimumshøjde:

4 takts LOMBARDINI 12 hk, 338 cm³ benzin,
eller 12 hk, 442 cm³ og 14 hk, 510 cm³ diesel.
10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.
Frem 1 gear 1,2 km/t - 2 gear 3,6 km/t 3 gear 5,7 km/t - 4 gear 12,3 km/t. Bak 2,8 km/t.
530 og 813 omdr./m. gearuafhængigt.
Tør dobbeltplade.
Med spærre.
Rekylstart eller elstart/lysanlæg.
Uafhængige hjulbremser.
221/250 kg.
190 cm.
Kan varieres, leveres standard på 59 cm.
105 cm.

Slagleklipper med arbejdsbredde på 80 cm. En slagleklipper er
med sin yderst robuste konstruktion det bedste valg, hvor forholdene er meget vanskelige med f.eks. mange sten, store grene og
lignende. Knivene er ophængt på en kraftig valse og vil bøje af
ved kontakt med fremmedlegemer. Konstruktionen gør, at klipperen kan klare selv de vanskeligste opgaver.

Rotorklipper med 1 kniv, kan leveres i
bredden 52 cm, 70 cm og 80 cm.

Rotorklipperen har 3 knive og kileremstræk,
leveres i bredden 120 cm

En ﬁngerklipper er meget velegnet til højt græs og ukrudt, til vedligeholdelse af plantage, sommerhusgrunde, brakjord, høslæt, til
klipning under elhegn og lignende. Kan leveres i bredderne 122
og 142 cm.

Rotorklipperne er ﬂydende ophængt og kan let
indstilles, så man kan klippe såvel højt som lavt
græs og efterlade et ensartet og smukt resultat.
Rotorklipperne har et naturligt græsindtag og en
jævn fordeling - uden klumper af det afklippede
græs.

Efterløbende sulky med fodbremse
der let af- og påmonteres med
en enkelt split. Den kan benyttes
sammen med alle frontmonterede
redskaber.

Rotorklipper med trinløs højderegulering,
der gør det let at nå den optimale klippehøjde efter forholdene.

Stennedlægningsfræseren, fræser alt
ned, sten, græstørv, trærødder osv.
og dækker det med et ﬁnt lag jord,
som planeres og afrettes alt sammen i en og samme arbejdsgang,
fræseren arbejder med modsat
roterende knive ned i en arbejdsdybde på 14 cm, arbejdsbredde 60
eller 75 cm.
Fræseren har som den eneste på
markedet rigtige stennedlægningsknive samt oliebads-momentkobling i knivtromlen, hvilket beskytter
maskinens gearkasse og garanterer
et perfekt resultat hver gang.
Kontravægt-sættet er nødvendigt for
at jorden bliver ensartet komprimeret
under alle jordbundsforhold.

Rotorharve med
gittertromle og såmaskine.
Arbejdsbredde 75 cm.

Nibbi traktorer er specielt indrettet til de danske
forhold. Det er samtidig den eneste traktor, hvor
gearkassen er tilpasset specielt danske arbejdsforhold og danske redskaber.
Nibbi har to hastigheder på kraftudtaget i hvert
gear. Helt uafhængigt af kørehastigheden kan du
vælge den mest effektive omdrejningshastighed
for redskaberne. Traktorerne har alle
vendegearkasse. En fordel når du skifter fra frontmonteret redskab til et bagmonteret. Med et enkelt
greb vender du gearkassens omløbsretning.

Redskabsskift fra
f.eks. fræser til rotorklipper eller lignende
foretages enkelt ved
blot at løsne
2 svingbolte.
Er jorden forbearbejdet f.eks. med fræser og stenrive kan såmaskinen
også benyttes uden rotorharve.

Stenrive til planering og sammenrivning af sten og lignende,
et robust redskab til nye have/park anlæg. Frontmonteret med
en arbejdsbredde på 123 cm.

Kultivator er indstillelig og med 5 tænder.

Nibbi-fræsere er konstrueret til hårdt og vedvarende arbejde hver
dag. De kan alle justeres i bredden og knivene er fremstillet af
kraftigt fjederstål med livslang garanti mod brud. Når bakgearet
benyttes, frakobles knivene på fræseren automatisk.

Plov, 8" enkelt eller vendeplov med universalophæng der muliggør side- og skråindstilling. Hyppeplov komplet med kartoffeloptager kan kobles direkte på ophænget.

Rive 120 cm med dobbelttænder, incl. træktøj. Planérskinne, I-formet bredde 120 cm, incl. træktøj. Kultivator/Harve leveres med
9 tænder, som kan justeres, så bredden kan variere fra 55 - 95 cm.

For alle Nibbi’s modeller gælder det, at man i forbindelse med snefejning også kan salte eller gruse i samme
arbejdsgang. Af- og påmontering af salt- og grusspreder sker på få sekunder ved hjælp af en split i
maskinens træktøj. Alle efterløbende redskaber,
saltspredere - vogne og lignende er af sikkerhedsmæssige hensyn konsekvent monteret
med fodbremse. Cyklonsprederen kan også
bruges som gødningsspreder.
Beholderrumfang: 50 liter.
Spredebredde:
1 - 6 meter.
Aktionsradius:
ca. 3 km afhængig af
spredebredde og
mængde.

Sneslynge beregnet til dyb sne,
såvel frost- som tøsne. Udkasteren indstilles fra styret i en vinkel
på op til 180°, så snestrømmen
kan dirigeres i den ønskede
retning. Sneslyngen fås i 4 størrelser med arbejdsbredder/indtaghøjder på 50/45 cm, 60/45
cm, 70/45 cm og 80/60 cm.

Fejemaskiner leveres i arbejdsbredder på 60, 80, 100 samt
120 cm, hvilket er Danmarks bredeste program. Udvikling
og produktion foregår på Henrik A. Fog A/S egen fabrik.
Maskinen er opbygget enten omkring et kraftigt centerdrev eller sidetræk med solid kæde. Støttehjulene
har dobbelt kuglelejer, der kan smøres, og børstevalsens højde kan let indstilles med galvaniserede
spindler. Børsterne er lette at udskifte, idet man
blot fjerner de galvaniserede endedæksler og
trækker børsterne ud en efter en. Kosteskærmen er fremstillet af robust plastmateriale.
Fejemaskinerne kan fra styret svinges
både til højre og venstre.

Til montering på styret leveres,
som ekstraudstyr til de ﬂeste
Nibbi-modeller, et arbejdslys
der er lovbefalet på offentlig vej
og plads i lygtetændingstiden.

Sneplov fås i to arbejdsbredder på henholdsvis 80 cm og
100 cm. Sneploven er udført
i kraftigt materiale med gummikant, og kan svinges til både
højre og venstre side. Træktøjet
er monteret, så man kan lægge
sneen op i bunker.

Der kan tilkobles vogn til alle Nibbi modellerne. Vognene
leveres både 2 og 4-hjulede med bremser, med eller uden lys
og med affjedret polstret sæde.
De er opbygget over en kraftig chassisramme med galvaniseret
bund og kantforstærkninger. Siderne er fremstillet af glat,
vandfast krydsﬁner. Hjulene er monteret med dobbelt kuglelejer. Vognene leveres med alle typer vognstænger afhængig
af Deres behov og traktor.
Lastk
Lastkapacitet:
Fra 500 - 1000 kg
Lad:
100 x 150 x 20 cm eller 100 x 200 x 20 cm
Luftgummihjul: 16,5 x 6,5 x 8
Luftg

NIBBI DUMPER på bælter, Honda 5,5 hk benzinmotor
med rekylstart, hydraulisk tip.
Gearkasse:
Udveksling:
Lastekapacitet:
Bredde:
Vægt:

3 gear frem 1 gear bak
Frem 1 gear 1,88 km/t 2 gear 4,13 km/t - 3 gear 7,00 km/t Bak 1,86 km/t
500 kg
62 cm
215 kg

Nibbi har et bredt program i redskaber, som dækker enhver tænkelig opgave. Udvikling og produktion sker på Henrik A. Fog A/S
egen fabrik, hvilket giver dig sikkerhed for, at hvert eneste redskab
fungerer optimalt under danske forhold. I de sidste 40 år har Nibbi
været i konstant udvikling og har derfor altid været foretrukket af
Danmarks Kommuner, Anlægsgartnere, Entreprenører og Boligselskaber. Nibbi er for professionelle – tør du vælge andet?

Tryk: Hass Olsen A/S
A/ - din graﬁske partner

4-hjulet vogn anbefales, når man samtidig kører med
4-hj
frontmonterede redskaber, f.eks. fejemaskine.
fron
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Autoriseret Nibbi forhandler:

Ret til ændring af speciﬁkationer
uden varsel forbeholdes.

