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TYP MOTOR Výkon
 

VYPOUŠTĚCÍHO 
OTVORU

Zadní pneu DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA 
(bez madla) cm / VÁHA kg  

F601S Subaru  169cc 6 hp 9 cm 25 x 7,5 cm 111 x 56 x 66 / 35 

F902H Honda GX   262cc 9 hp 10 cm 33 x 12,5 cm 147 x 74 x 83 / 63 

F1302H/SPH Honda GX   393cc 13 hp 12,5 cm 33 x 12,5 cm 147 x 72 x 83 / 69 / 75 SPH

FUKARY modely F601S, 
F902H, F1302H, F1302SPH

Fukary Billy Goat se vyznačují vysokým výkonem při velmi nízké hlučnosti .  Ocel byla nahrazena 
kvalitními plasty a i díky tomu jsou fukary podstatně lehčí, ale zároveň velmi odolné. Nejmenší 
model F601S je vhodný pro čištění sídlišť, protože s cenou srovnatelnou se zádovým fukarem 
je až 2,5krát výkonnější. Ucelená řada různě výkonných fukarů disponuje motory Honda, 
Subaru a Vanguard o výkonu od 6 do 18 koní. Vypouštěcím otvorem o průměru 9-15 cm 
proudí vzduch rychlostí  více než 300 km/hod, což dokonale a daleko odfoukne listí  a nečistoty 
tak, že úklid je rychlejší a bez kompromisů spojených s dalším dočišťováním ploch.

3m hadice ( 10 cm) vhodná pro těžko 
dostupná místa. Obj. č.: 441166 (pouze 
pro F601S)

Výkonný a spolehlivý, 16 lopatkový 
venti látor

Parkovací brzda obj. č.: 440140, voli-
telné pro F9, F13, F18

Přední nástavec (standard u F9 a F13, 
nelze u F18). Pro úklid okolo budov, 
oplocení, živých plotů. Obj. č.: 441130

Systém Aim&ShootTM, zajisti telný ve 3 polohách, 
umožňuje přesné namíření proudu vzduchu

Samochodný pojezd je výhodou při 
dlouhé práci v náročném terénu. Mo-
dely označené SPH.


