
En stærk dansk familie..

NESBO KOST

VITRA 
NESBO KOST

Store Polyesterbørster
600 mm. børste diameter

Hydraulisk Sving 
Hydraulisk vinkel justering

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

TIL VINTERBEKÆMPELSE OG RENHOLDELSE



NESBO KOST

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

600 mm. Polyester børster

Stærk opbygning og Stærk ydeevne.

Nesbo kosten er med sine stærke chassisramme, de kraftige polyester børster og den store fejebrede, den perfekte 
samarbejdspartner til din Vitra redskabsbærer, når fortove, cykelstier eller større parkeringsarealer skal rengøres eller 
holdes fri for sne. Ved snerydning klare kosten en snedybde på helt op til 25 cm.

Nesbo kosten er opbygget med en centermonteret oliemotor, placeret direkte i børstens centerrør.
Motoren er således placeret i læ for vejer og vind, hvilket er med til at forlænge kostens levetid og lette vedligehold.

Model FH1300P
Længde: 700 mm.
Feje Brede: 1300 mm.
Total Brede: 1490 mm.
Højde: 650 mm.
Børste Diameter: 600 mm. (7”)
Egenvægt: 210 Kg.

Robust konstruktion

1,1 - 2,2 m. fejebrede

Kompakt udv. bredde

Hydraulisk sving som standard

Store hjul i masiv gummi

Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddandet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en 
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Nesbo kosten leveres som standard med 
hydraulisk sving, så kostens vinkel, kan 
justeres direkte fra kabinen.

600 mm. polyester børster

Horisontal pentling

2 stk. kraftige støttehjul

Skjult monteret oliemotor

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk  

Model FH1500P
Længde: 700 mm.
Feje Brede: 1500 mm.
Total Brede: 1690 mm.
Højde: 650 mm.
Børste Diameter: 600 mm. (7”)
Egenvægt: 230 Kg.
For ydeligere data, se venligst prislisten


