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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 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 her monteret med
80 cm let kost. Som ekstra tilbehør kan monteres en smudskasse foran til støv og blade.

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.

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

NIBBI MAK4 OG 5
Motor MAK4:
4 takts HONDA 5,5 hk, 163 cm³ benzinmotor.
MAK5:
2 gear - 1 gear frem og 1 bak.
Gearkasse:
4 gear - 2 gear frem og 2 bak.
Frem 3,07 km/t – bak 1,18 km/t.
Frem 1 gear 1,18 km/t – 2 gear 3,18 km/t.
Udveksling:
Bak 1 gear 1,18 km/t – 2 gear 3,18 km/t.
900 omdr./ m. gearuafhængigt.
Kraftudtag:
Tør dobbeltplade.
Start:
Rekylstart.
Kobling:
95/110 kg.
Differentiale:
140/164 cm.
Vægt med kost:
Kan varieres, leveres standard på 40/46 cm. Længde med kost:
86 cm.
Hjulbredde:
60 eller 80 cm.
Minimumshøjde:
Fejemaskinebredde:

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 13,05 km/t der kun virker, når motoren peger frema
Frem 1 gear 1,27 km/t – 2 gear 2,66 km/t – 3 gear 4,41 km/t.
Bak 1 gear 1,20 km/t – 2 gear 2,52 km/t – 3 gear 4,17 km/t.
973 omdr./m. gearuafhængigt.
Rekylstart eller elstart/lysanlæg.
Tør dobbeltplade.
Med spærre, kun MAK5.
140/150 kg.
170 cm.
Kan varieres, leveres standard på 50 cm.
95 cm.
80 eller 100 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
des op til 38 forskellige redskabskombinationer til
NIBBI MAK17.

s
Kosten kan fra styret svinges
til højre, venstre eller ligeud alt
efter behov.

NIBBI MAK16
Motor: 4 takts LOMBARDINI 11 hk, 359 cm³ benzin
eller 11 hk, 349 cm³ diesel.
Gearkasse: 10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.
Udveksling: Frem 1 gear 1,2 km/t - 2 gear 3,6 km/t ad.
3 gear 5,7 km/t – 4 gear 12,3 km/t. Bak 2,8 km/t.
Kraftudtag: 630 og 970 omdr./m gearuafhængigt.
Kobling: Tør dobbeltplade.
Start: Rekylstart eller elstart/lysanlæg.
Differentiale: Med spærre.
Vægt med kost: 220/242 kg.
Længde med kost: 180 cm.
Hjulbredde: Kan varieres, leveres standard på 54 cm.
Minimumshøjde: 103 cm.
Fejemaskinebredde: 80 eller 100 cm.

Sneslynge bere
beregnet til dyb sne, såvel frostsom tøsne. Udk
Udkasteren indstilles fra styret
i en vinkel på op til 180°, så snestrømmen
kan dirigeres i den
d ønskede retning. Sneslyngen fås i 4 sstørrelser med arbejdsbredder/indtaghøjder
der/indtag
g
på 50/45 cm,
60/45 cm,
cm 70/45 cm og 80/60 cm.

NIBBI MAK17
Motor: 4 takts LOMBARDINI 12 hk, 338 cm³ benzin
eller 12 hk, 442 cm³ og 14 hk, 510 cm³ diesel.
Gearkasse: 10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.
Udveksling: 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.
Kraftudtag: 530 og 813 omdr./m. gearuafhængigt.
Kobling: Tør dobbeltplade.
Differentiale: Med spærre.
Start: Rekylstart eller elstart/lysanlæg.
Bremser: Uafhængige hjulbremser.
Vægt med kost: 270/298 kg.
Længde med kost: 195 cm.
Hjulbredde: Kan varieres, leveres standard på 59 cm.
Minimumshøjde: 105 cm.
Fejemaskinebredde: 80, 100 eller 120 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.

Model KST75SB bugseret valseudlægger i kraftig udførsel.
Monteret med fodbremse.
Maskinen er nem i brug og vedligeholdelse. Den har trækstang
og sæde for montering efter
2- eller 4-hjulet traktor.
Kapacitet: 130 eller 200 l
Totalbredde:
105 cm
Udlægsbredde:
80 cm

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?

For alle Nibbi’s modeller gælder det, at man i forbindelse med
snefejning også kan salte eller gruse i samme arbejdsgang. Afog 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.
Kapacitet:
50 l
Spredebredde: 1 - 6 m
Aktionsradius: ca. 3 km afhængig af spredebredde og mængde.

Model KSM50 er en håndført
valseudlægger til alle steder,
hvor man ønsker en økonomisk
og skånsom udlægning af salt,
grus eller lign.
Eksempelvis rækker en skovlfuld salt ca. 120 meter.
Kapacitet:
50 l
Totalbredde:
80 cm
Udlægsbredde:
60 cm

Model SPML025 er en lille let
cyklonspreder
Kapacitet:
25 l
Spredebredde:
1-6 m

Tryk: Hass Olsen A/S - din graﬁske partner

Model SPML50 er en cyklonspreder med rustfri
ståltragt.
Kapacitet:
50 l
Spredebredde:
1-6 m
Fås også i bugseret udgave
med sæde og fodbremse.

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.

Model GAF80/2000 er en
kraftig cyklonspreder, med
galvaniseret tragt og rustfri
spredeskærm, samt støbejerns
gearkasse. Spredemængden
reguleres fra styret.
Kapacitet:
38 l
Spredebredde:
1-6 m

Ret til ændring af speciﬁkationer
uden varsel forbeholdes.
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Autoriseret Nibbi forhandler:

Til montering på styret leveres,
som ekstraudstyr til alle Nibbimodellerne, et arbejdslys der er
lovbefalet på offentlig vej og
plads i lygtetændingstiden.

