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Pflanzfuchs og Bohrfuchs jordborutstyr

Ideelt utstyr for
• hage- og gartnerarbeider,
gjerdearbeider,
• jord- og skogbruk,
• kirkegårdsarbeider
• og for kommuner
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Ingen karuselleffekt!

BF32

BF37

•
•
•

•
•

Kraftig totaktsmotor
Planetgirboks utveksling 51:1
Jordspyd hindrer uønsket karuselleffekt

Tomannsbetjent jordbor
Kan klappes sammen uten bruk av
verktøy

Portable en- og to-mannsbetjente jordbor utstyrt med jordspyd i metall som gjør
dette til en absolutt sikker boring i de fleste grunnforhold.
Uønsket karuselleffekt forebygges. Gunstig ergonomi: tilslutningen til bakken, hindrer
tilbakeslag på armene til operatøren .
Høy sikkerhet: det eneste jordboret i Tyskland som har GS og FPA sertifikat.

Tekniske data:
Motoreffekt

Sylinder-

Girkasse-

Bruksområde

Vekt

mm

volum

reduksjon

(Bordia.)

uten bor

BF 32

2,8 hk/2,1 kW

55 ccm

51:1

60-300 mm

13,5 kg

BF 37

2,8 hk/2,1 kW

55 ccm

104:1

60-350 mm

22,8 kg

Ingen karuselleffekt!

PF360
•
•
•
•
•
•

Ergonomisk utformede håndtak
Kraftige totaktsmotorer
Bor med hurtiglås
Pendelopplagret med vibrasjonsdemping
Enkel å transportere i enhver personbil, da
rammen enkelt kan klappes sammen.
Klappmekanismen kan betjenes uten verktøy

Portabelt en-mannsbetjent jordbor utstyrt med hjul og vekt i metall som gjør dette til
en absolutt sikker boring i de fleste grunnforhold.
Uønsket karuselleffekt forebygges. Gunstig ergonomi: med hjulet trenger man ikke å
bære boret og man kan hele tiden holde seg i oppreist stilling.
Høy sikkerhet: det eneste jordboret i Tyskland som har GS og FPA sertifikat.

Tekniske data:
Motoreffekt

Sylinder-

Girkasse-

Bruksområde

Samlet

Vekt på

mm

volum

reduksjon

(Bordia.)

Vekt

håndtakene

PF 360

      2,8 PS/2,1 KW

        55 ccm

51:1

60 - 350 mm

31,5 kg

8,2 kg

PF 400

     2,8 PS/2,1 KW

        55 ccm

104:1

60 - 350 mm

33,0 kg

8,4 kg

Tilbehør for alle Pflanzfuchs og Bohrfuchs jordbor er identiske.

Standardbor

Krümler

Plantehullsbor

Hjertekrümler

Meterteller
for eksakt hullavstand

Kjeglebor

Borforlenger

Adapter for max.
16 mm spiralbor

2-manns håndtak
for ekstra vanskelig
terreng

