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Встановлюємо новий стандарт інновацій і продуктивності  більше 45 років  Більше інформації щодо  устаткування на www.billygoat.com. 1 

 

 

 

 

 
Очистіть Ваш світ™  з Billy Goat! 

Ласкаво просимо і спасибі за Ваш інтерес до Billy Goat! Протягом більше 45 років, Billy Goat є лідером 
у забезпеченні прекрасного виду ландшафтних територій на всій земній кулі. В цьому каталозі Ви знайдете 
найкраще спеціалізоване устаткування для догляду за ландшафтними територіями з детальним розглядом 
порівняльних характеристик, як великого, так і малого устаткування. Ви переконаєтесь, що устаткування 
компанії Billy Goat є достатньо продуктивним, їм легко курувати з найменшим зусиллям, від чого ви отримаєте одне 
задоволення! 

В каталозі Ви знайдете інноваційні функції, такі як передові технології вентиляторного устаткування в 
наших повітродувках; гідростатичні системи приводу і інтуїтивне керування на наших кущорізах, 
підсіювачах і дернорізах, а також зручна ергономіка, яка зменшує шум, вагу, запилення і вібрацію на всій 
лінійці устаткування. 

Ми також раді розширити нашу асортимент устаткування завдяки придбанню марки аераторів 
PLUGR®. На сьогоднішній день у поєднанні з нашим новим аератором AE1300 Hydro, доповнення 

аераторами PLUGR® дозволяє Billy Goat  запропонувати на ринку найбільш повний, інноваційний асортимент 
аераторів з зворотно-поступальним рухом. Подивіться на нашу повну лінійку аераторів з зворотно-
поступальним рухом на сторінках 8 - 11. 

Будьте впевнені, що устаткування Billy Goat є орієнтованим на клієнта. Все устаткування розроблено і 
ретельно випробувано в польових умовах, щоб як найкраще відповідати вимогам наших клієнтів. Тому наші 
засоби завжди були відомі за свою видатну довговічність і продуктивність. 

Коли справа доходить до прибирання, Billy Goat відрізняється передовими рішеннями щодо всіх 
Ваших житлових, комерційних або муніципальних потреб з очищення. Ми запрошуємо Вас ознайомитися з 
нашим каталогом, звернути увагу на наш Вебсайт, переглянути наші відео і співпрацювати з нашою 
всесвітньою мережею дистриб’юторів і сервісних дилерів, щоб вибрати устаткування, яке підходить Вам для 
Ваших потреб відповідно до території і пори року. 

Уілл Коутс, Президент і Генеральний директор 
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Весняний ґрунт і методи його 
відновлення для досягнення 
найкращих результатів  
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without fatigue. 
45  с м лезо для різання 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC121H 
(Honda) 

Не існує простішого у використанні дернорізу. Просто 
встановіть глибину підрізання, увімкніть передачу, 
увімкніть лез,о запустіть привід, і ось Ви вже працюєте! Цей 
дерноріз добре підходить для невеликих проектів, його 
легко транспортувати невеликим грузовим транспортом. 
Ширина підрізання 30 см, глибина різання 3.50 см. 
Переконайтеся, що перед використанням дернорізу земля 
м'яка і волога. Надається 3-річна гарантія на двигун. 

SC121H Особливості/Переваги 

 

 
 Ергономічні ручки для 
управління відповідають 
за процес підрізання і за 
систему приводу. 

 
 Довговічність. Міцна рама 
ізольована 6 гумовими 
насадками для зменшення 
вібрації і гладкої обробки. 

 
 Задній привід. 

Двоступінчаста трансмісія. 

Задні тракторні шини 

додають додаткову тягу. 

Збалансований 4-точковий 

протектор для додаткової 
стабільності у використанні. 

 
 Просте регулювання глибини 
різання. Шляхом зміни 
положення регулюючої ручки 
змінюється глибина різання. 

SC180H Особливості/Переваги 
 

 

 

 

 

 

 

 

SC180H Hydro Drive 
(Honda) 

Змінна швидкість гідростатичної трансмісії дозволяє регулювати 
швидкість підрізання, в залежності від стану ґрунту, а також має 
найвищу транспортну швидкість (понад 3,5 миль/год) серед 
аналогів. Віброізолюючі насадки для ручки зменшують вібрацію 
і навантаження на користувача. SC180H Hydro Drive буде 
зручним для зрошення, ландшафту, малих архітектурних форм, 
спортивних майданчиків, роботи на плоских ділянках  і гольф-
клієнтів. Надається 3-річна гарантія на двигун Honda 5.5 HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ScantheQRcode 

toseethevideoorvisit 
www.billygoat.com. 

 

 
Трансмісія гідро приводу. Змінна 

швидкість гідростатичного 

приводу дозволяє змінювати 

швидкість підрізання відповідно 

до типу ґрунту зберігаючи якість 

дерну. Регульована швидкість 

заднього ходу дозволяє 

безперешкодне маневрування із 

важкодоступних місць без 

пошкодження дерну. 

 

 
Встановлення глибини 
різання до 6 с м. Єдина 
ручка і затискач 
регулюються просто. 
Швидко і зручно 
встановлюється точна 
глибина підрізання.  

 

 
 Контроль руху і підрізання за 
допомогою одного дотику. 
Зручна у використанні система 
одного дотику на відміну від 
педальних і дросельних типів. 

 

 
Обертальне колесо ідеальне для 

роботи на нерівних поверхнях. 

Колесо можна фіксувати для   

роботи на прямих поверхнях. 
 

 

 
 

Багатошарові великорозмірні 
ізоляційні накладки 
розроблені для поглинання 
вібрації для виконання робіт 
швидко, комфортно і  без 
втоми. 

Нарізає дерн на глибину до 

6,5 см. Є також набір з 30 см 

лезом. № деталі 371600 

 

 

 

 Унікальні колеса. Для легкого 

використання розроблені 
лопаточні колеса, які легко 

долають брудні ділянки і 
забезпечують підвищення 

зчеплення з ґрунтом. 

 

 

 

 Передній бампер і місця  для 

кріплення роблять транспортування 

безпечним і легким з посиленою 

рамою переднього бамперу і місць 

для кріплення. 

Модель Двигун Вага Ширина 
різання 

Глибина 
різання 

Довжина Ширна Висота Трансмісія 
SC121H 

SC180H 

118ccHondaOHV 

163ccHondaGXV160 

161 lb (73 kg) 

348 lb (157.8 kg) 

12” (31 cm) 

18” (45.7 cm) 

Maximumof1.38”(3.5cm) 

Maximumof2.5”(6.35cm) 

31” ( 78 cm) 

59” (149.9 cm) 

16.5” (42 cm) 

26.5” (66 cm) 

31” (78 cm) 

36.5” (90.8 cm) 

2 передачі 

Hydro Gear RT310 

Дерноріз 
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AE401 Особливості/Переваги 
 

 

 

Порівняйте, як зовнішні колеса виключають як зсув центрального колеса так 
і пошкодження ножів під час завантаження аератора. 

Зчеплення ножів вважається 

найм’якішим, а також є ексклюзивне 

функцію підняття ножів «Lift n Lock» 

для першокласного комфорту, 

розвертання та продуктивності!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE401 & AE401H 
(Briggs or Honda) 

Познайомтеся з унікальними характеристиками 48 см аератора Billy Goats AE401 і 
переконайтеся чому обирають цей пристрій. В цій справі всі люблять м’який хід, 
зчеплення ножів та функцію «Lift and Lock», що дозволяє підняти ножі за допомогою 
простого підняття ручки. 

На AE401 відсутнє громіздке середнє колесо, яке присутнє на інших моделях на 
ринку і  є схильним до зносу, вібрації і пошкодження. Замість габаритного стального 
навантаження, над ножами розташована водяна вага для кращої глибини аерації. 
Товстий «O-Ring» ціп забезпечує довговічність, краще змащування і витримує мийку 
під тиском. 

 

 

 

 

 
 

ScantheQRcode 

toseethevideoorvisit 
www.billygoat.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Запатентований дизайн бака для    
води виключає громіздкі навантаження 

по сторонам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Зручний для транспортування і 
зберігання. Ручка складається без 
застосування інструментів. 

 

 

 

 

 
Кожен ніж кріпиться одним 
надійним болтом. Використовується 
на 50% менше болтів ніж у аналогів 
на ринку. 

 

 

 Додаткові тверді стальні ножі, які є 

чудовими для дренажу або інших 

застосувань. Продається як комплект – 

24 ножі в комплекті (Комплект 
№360394-S) 

 
X 

Аератор
bи 

Модель  Двигун Ножі Хід ножів Вага Глибина аерації Довжина  Ширина Висота Колеса 

AE401H 

AE401 

118ccHonda 

205 cc Briggs 

24 

24 

4.75” x 7” (12 cm x 18 cm) 

4.75” x 7” (12 cm x 18 cm) 

242 lb Dry (110 kg) 

240 lb Dry (109 kg) 

.625” x 3.5” (1.6 cm x 8.9 cm) 

.625” x 3.5” (1.6 cm x 8.9 cm) 

57” (145 cm) 

57” (145 cm) 

29” (74 cm) 

29” (74 cm) 

52.5” (133 cm) 

52.5” (133 cm) 

Semi-pneumatic 

Semi-pneumatic 
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® 

 

PLUGR Аератори із зворотним рухом валу 
 

 
 

 

PL1800 & PL1800H 
(Briggs or Honda) 

Цей компактний 45 см аератор ідеально підходить для 

невеликих ділянок і має зворотно-поступальний ножів 

на колінчастому валу на глибину 7 см , що призводять 

рух аератора вперед. Пристрій може обробити до 6600 

кв. метрів за 1 годину. Він простий в експлуатації для 

домовласників, легкий в управлінні, не вимагає 

піднімання і не вимагає додаткового обладнання, яке 

додає вагу! Ручка, яка легко складається дозволяє 

компактне зберігання та транспортування. Тільки 4 ножі 
без цепів із з’ємною кришкою робить аератор легким в 

обслуговуванні 

PLUGR
®   

 45 - 64 см Особливості/Переваги /Обладнання 

 

 

 

 
З’ємна кришка забезпечує простоту в 

обслуговуванні. Прорезинені кріплення 

забезпечують швидке зняття кришки для 

100% доступу до всіх компонентів пристрою. 

 

Зручна в управлінні ручка, на якій є функція 

екстреної зупинки роботи привода/ножів за 

допомогою дотику одного пальця. Для того, 

щоб підняти і опустити ножі використовується 

ричаг управління, який зручно встановлений на 

верхній частині пристрою. SPH має перемикачі 
– один для регулювання роботи ножів, інший 

для регулювання руху. 

Розтяжні укріплені тонкі ножі. У процесі 

зворотнього руху ніж робить менше 

ущільнення на внутрішній поверхні отвору в 

порівнянні з ложкоподібною формою. Чотири 

ножа на моделі PL1800 і 8 ножів на моделях 

PL 2500 13/20 dia. стандартні для всіх 

 

 

   PL2500H & PL2500SPH 
(Honda Push or Honda Self-Propelled) 

PL2500H 25” Mechanical Drive Для необхідності досягти гарних 

результатів і коммерційної  продуктивності цей пристрій 

обробляє до 12750 кв. метрів. за годину і досягає глибини 

аерації до 7 см навіть в умовах жорсткого грунту. Цей 64 

сантименровий аератор 2500H характеризується зворотно-

поступальним рухом восьми ножів, які просувають уперед 

аератор з регульованою швидкістю 4 - 5 км / год і дозволяє 

ущільнити кількість отворів на повільній швидкості, де це 

необхідно. Пристрій легко маневрує без його піднімання, не 

вимагає додаткового обладнання, не має цепів і простий в 

обслуговуванні. Цей пристрій обирають для обробляння рівних 

ландшафтів, в той час як наш самохідний гідро-привід є кращим 

на пагорбистих місцевостях. 

PL2500SPH 25” Hydro Drive Для забезпечення найкращого 

поєднання продуктивності, зручності, чудових результатів 

аерації, змінної щільності отворів і достатньо низьких 

експлуатаційних витрат в своєму класі, розглянемо наш аератор 

PL2500SPH 25" Hydro-Drive. Ця модель має всі переваги 

PL2500H, але відрізняється змінною швидкістю гідро-привода, 

який не тільки усуває навантаження на користувача при 

транспортуванні або завантаженні, але і відрізняеться 

поліпшеним управлінням під час аерації на горбистій місцевості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конструкція зворотного термообробленого 
колінчастого валу надає можливість 
занурювати ножі глибоко навіть в тверді 
грунти. Підпружинений ротор забезпечує  
активний поступальний рух стержнів 
ножів. Забезпечуює заглиблення ножів до 
7 с м, навіть в умовах жорсткого грунту. 
(PL2500H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансмісія Гідростатичного приводу 

(PL2500SPH) Система простого гідро-приводу 

передніх коліс легко справляється з 

пагорбами з уклоном до 20%. Усуває 

навантаження при штовханні під ухил для 

завантаження і транспортування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручки, які легко складаються (PL1800H) 

Ручки, які легко складаються забезпечуються       
компактне транспортування і зберігання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Підставка під ноги з вбудованим зачепом 

приєднання до аератора  (№ деталі 362600) 

забезпечує можливість не йти, а їхати на підставці 

за пристроєм. Зменшує навантаження на 

користувача пристрою і підвищує продуктивність. 

 

Ричаг перемикання швидкості (2500H), 3 

швидкості. Забезпечує щільніше прорізання ґрунту 

при меншій швидкості. Регулює швидкість в 

залежності від складності ландшафту.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаткові ножі. Різноманітні по розміру і формі ножі 

забезпечують рішення для будь-якого виду дерну. 

Обирайте від 7,5/20,  Цілісні (№ деталі 381151); 18/20 

см, Цілісні (Pa№ деталі.  No. 381149); 7,5/20 см, Порожні 

(№ деталі. 381150); Стандартні 13/20 см,  Порожні (№ 

деталі art No. 381057); Zoysia Transfer (№ деталі 381152) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплекти для сервісу та запасні частини 

для Вашого Аератора PLUGR PL1800 set 

(№ деталі 380204); PL2500H (№ деталі 
380205); PL2500SPH (№ деталі 
380206); 

Модель Двигун Привід Ножі Шини Вага Висота Ширина Довжина Core Spacing Глибина  Sq. Ft./Hr. 

PL1800 205 cc Briggs No 4 / 5/8" dia. 12"Semi-Pneumatic 240 lbs (108.8 kg) 40" (101.6 cm) 24" (61 cm) 57" (144.8 cm) 3.63" x 6" Up to 2.75" Up to 22,000 

PL1800H 118ccHonda No 4 / 5/8” dia. 12"Semi-Pneumatic 240 lbs (108.8 kg) 40” (101.6 cm) 24” (61 cm) 57” (144.8 cm) 3.63" x 6" Up to 2.75" Up to 22,000 

PL2500H 163ccHonda No 8 / 5/8” dia. 12"Semi-Pneumatic 284lbs(128.8kg) 41.25"(104.8cm) 32.5"(82.5cm) 67.5" (171.5 cm) 2.6" x 7.5" Up to 2.75" Up to 42,500 

PL2500SPH 196ccHonda Yes 8 / 5/8”dia. 12" Pneumatic 360lbs(163.3kg) 41.25"(104.8cm) 32.5"(82.5cm) 67.5" (171.5 cm) 2.6" x 7.5" Up to 2.75" Up to 35,000 
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AE1300H Особливості/Переваги /Обладнання 
 

 

Мінлива щільність аерації забезпечує від 2 до 

10 разів більше отворів ніж від моделі з валом 

за один прохід. Виключає можливість 

повторної аерації та забезпечує відновлення 

ділянок ґрунту та приготування ґрунту до 

посіву за один прохід. 

У порівнянні з барабанним аератором є 

функція управління «in ground» для 

неперевершеної маневреності, 
ергономічності, легкості при поворотах, 
зменшенні часу простою і відновлення 

ґрунту.  Крім того, аерація у зворотному 
напрямку додає ще більше продуктивності! 

 

 

 
      Продуктивність аерації шириною 77 см 

поєднується з винятковою міцністю, швидкістю, 

глибиною аерації і відсутністю необхідності повторної 

аерації. Цей пристрій підходить усюди. Нема необхідності 

у використанні інших аераторів різного розміру. 

AE1300H 
(Honda) 

Ця машина поєднує як 77 см ширину аерації так і швидкість до 7 км на годину, щоб 

обробити 1 кв. км всього за 15 хвилин! Це на 59% швидше, ніж з 66 см валом. 

Мінлива щільність аерації (VAD) від 8 до 48 отворів на 30 кв см, що досягається за 

один прохід в одну сторону в порівнянні з середньою кількістю отвірів - 6 на валах і 

змінним гідроприводом для аерації в обидвох напрямках руху. 

Поєднання потужністі двигуна Honda, приводу Hydro-Gear і насосу, ручок з 

технологією FlexTech, і тільки двох ланцюгів забезпечують максимальну комерційну 

надійність пристрою. Зворотно-поступальний рух забезпечує заглиблення ножів на 

глибину в два рази більше ніж у випадку валу, особливо в умовах сухого грунту. Стан 

грунту чи його тип не мають значення. Аерацію можна застосовувати на сухому або 

вологому грунті економлячи час і максимізуючи рентабельність. Одна машина 

виконує ту ж роботу, як 50 см і 66 см барабанні аератори разом і яка керується тільки 

однією людиною. Цей аератор забезпечує до 2x разів більше отворів за один прохід. 

Пристрій робить достатньо глибокі отвори не пошкоджуючи ґрунт. З Billy Goat ти 

робиш аерацію один раз. 

 

        Самохідний, з змінною швидкістю та 

Інтуїтивне управлінням гідро-приводу 

дозволяє впливати на швидкість і аерувати в 

прямому і зворотному напрямкам за 

допомогою дотику пальця. Зменшується 

наванташення і вібрація. Працювати з таким 

аератором стає приємно 

 
 

 

Автономні, ручки з системою "FlexTech" 
довговічні і поблажливі що забезпечує 

неперевершену надійність! За допомогою ручок є 

можливість заглиблювати ножі до 2 разів глибше 

ніж у випадку барабанних аераторів. 

Значно знижує можлиі в с т ь   

повторної  аерації незалежно від умов ґрунту. В 

очікуванні отримання патенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуйте підставку для ніг для 

аерації великих територій, таких як 

спортивні поля і великі комерційні ділянки ( 

Набір № 362600)

Схили до 20 відсотків. Цей засіб має 38 см  

колеса і 90 см колісну пару для долання 

схилів до 20 відсотків. Додаткові шини 

наповнені піною, що підвищує 

результативність роботи на схилах( №362601) 

 

Швидке обслуговування. Тільки 8 ножів і 4 болти які 

є легко доступні. Обслуговування займає 10% від 

часу, необхідного для обслуговування 40+ ножів, 2-

х болтів на варіанті з валом. 

   

              Додаткові тверді сталеві шипи відмінно 

        покращують дренаж або використовуються             

для інших потреб. Продається окремо. (Набір 

№.360394)

.5 mph 2 mph 4 mph 
 

48 12 8 
holes/ft2 holes/ft2 holes/ft2

 

Patch & High Top Speed 
Seed Hole Density Aeration 

AERATIO
N 

Patent Pending 
technology 

Гідро Аератори 

Модель  Мотор Ножі Шини Вага Висота Ширина Довжина  

AE1300H 390 cc Honda 8 40 см 

pneumatic 

520 lbs (236 kg) 46” (117 cm) 34.5” (87 cm) 67” (170 cm)  
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AET48 
Для великих територій для аерації, 
буксирувальний аератор AET48 є 
найкращим по продуктивності і гнучкості. 

Стандартний 122 см модульний блок 
легко переобладнюється на 61 см блок з 
взаємозамінними деталями. Кожен 61 
см блок має чотири зірки з 6 ножами, 
кожна з  яких заглиблюються а ґрунт 
більше ніж на 7 см. Система кріплення за 
допомогою тільки одного болта зменшує 
час обслуговування пристрою. Аератор 
також може бути переобладнаний на 
розмір до 183 см в ширину за 
допомогою додаткового набору 
розширення АЕТ (Набір № 361273) 

AET48 Особливості & Характеристики 

 

 
 Застосування ножів. Ножі запускаються в роботу за допомогою заступання на 
підставку для ніг. Завершіть роботу ножів вийнявши пружинний ричаг. 

 

Кріплення ножа одним болтом є 

надійним і легким для обслуговування. На 

50  менше болтів ніж на аналогах.

 Баки з водою, для додаткової   

ваги важать більше 20 кг кожна при  

заповненні 19 літрів води. 2 каністри 

застосовуються для 24 дюймового 

пристрою. ( Окремий набір No. 361100.) 

Змащені підшипники зменшують знос і 
час простою під час технічного 
обслуговування. 

24 ножі. Чотири зірки на 
конструкцію з 6 ножами на кожній. 
Кожен ніж заглиблюється в ґрунт 
до 10 см. 

 

 

AET60 

Є можливість 
покласти додаткову 
вагу зверху. AET60 Особливості & Характеристики 

AET60 ідеально підходить для важких умов експлуатації, великих земельних 

ділянок, спортивних ділянок, маєтків. AET60 має гнучку ширину аерації: 92, 122 

або 152 см, яка змінюється за допомогою простого відкриття або закриття крил 

аератора. Цей пристрій важить 200 кг (майже вдвічі більше ніж AET48) без 

додаткового обладнання для глибокої і важкої аерації ґрунту. Для отримання 

максимальної маневреності, AET60 також має обертальні вузли з ножами 

(використовується з 3-точковим причіпним пристроєм). Кріпиться до фаркопа або, 

3-точкового причіпного пристрою категорії 1. Може розігнатися до 5 миль на 

годину і може бути причіплений до будь-якого транспортного засобу з можливістю 

буксирування. Забезпечує якісну аерацію з глибиною до 10 см. Ручний домкрат 

піднімає і опускає ножі з двома колесами для транспортування. 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 ножів із загартованої сталі  

для більш ефективної аерації. 
Колеса з ножами обертаються 

для найкращої маневреності. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Складні крила піднімаются 

і опускаються для потрібної 
ширини аерації – 92, 122 або 
152 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Категорія 1, Ноіжі 3-
точкового причіпного 
пристрою обертаються 
для  -точкового 
причіпного пристрою 

 

 

 

 

 

 

 

 
 За допомогою ручного 
керування легко 
піднімаються і 
опускаються ножі. 

Буксурувальні аєратори 

З баками для ваги 

Модель Ножі Глибина оброб Вага                   Довжина Ширина Висота Об’єм баків Вимоги до буксирів 

AET48 25  см 7,6 см                 109 кг 168 см                               

Від колеса до колеса 

165 см 74 см 18 кг з 19 л 

води 

Потужність 15 к.с. 

AET60 33 см 10,2 см 199.6 кг без ваги для 
рівноваги 

                            193  см з можливістю 
подовження до 224 см         

94-152 см 89 см N/A Потужність 20 к.с. 
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Підсіювач 
 

 
 

OS552 & OS552H 
з автопідсіюванням™

 

(Vanguard or Honda) 

Підсіювач має 50 см вал, який забезпечує ідеальні умови 

для контакту насіння і грунту, а  також високу імовірність 

пророщення насіння. Надміцний механізм регулювання 

висоти для точного регулювання глибини забезпечує більш 

тривалий термін служби ріжучого леза, ніж із 
встановленими настройками. Пристрій має сталеві огорожі 

для захисту підшипників і шквів, пускного механізму і  
напрямних шквів. 

OS552 Особливості /Переваги 

 
Встановлений 11 кг контейнер 

для насіння з інструкцією по 

налаштуванню норми 

підсіву.Контейнер та міксерний 

стержень не іржавіють і  не 

деформуються – стандартний 

комплект для підсіювача. 

           Посилені колеса зі сталевим 
 ободом і роликовими 
підшипниками витримують 
роботи і застосування 
найвимогливіших клієнтів  

Auto Drop систему легко 

налагоджувати разом з 

нормою підсіву для різних 

видів насіння вказаних в 

інструкції.. 

Функція Fold-n-Go ™ не потребує 

застосування інструменту чи болта. 

Забезпечує комфорт при зберіганні, 

транспортуванні, а також тривалий термін 

служби.  

(На малюнку модель PR550). 
 

 

 OS901 Особливості / Переваги /Обладнання 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OS901SPS & OS901SPH 
(Subaru or Honda) 

OS901 дозволяє проводити вертикуляцію і підсіювання, 
все за один прохід! Поставляється в стандартній 
комплектації з Subaru або Honda двигуном в поєднанні 
з самохідним гідростатичним приводом для 
нескінченного управління швидкістю, що виключає 
штовхання пристрою і навантаження на користувача. 
Інтуїтивна система управління приводом в обидва 
напрямки забезпечує неймовірно просту експлуатацію. 
Його міцна конструкція витримує найвимогливіше 
використання і результатом чого є прекрасні результати 
грунту. 

Функція Fold-n-Go ™ не потребує 
застосування інструменту чи болта. 
Складна ручка – це дуже зручно 
для зберігання, транспортування і 
тривалого терміну служби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ножна педаль забезпечить 
комфорт користувачу, а також 
більше заглиблення леза Це 
стандартний набір для OS901. 
Ретро набір наявний для 
більш старої моделі OS900 
(Набір No. 351611) 

Самохідний привід з 

інтуїтивним контролем 

приводу в обидві сторони 

виключає необхідність 

штовхання. Пристрій легко 
транспортується 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конструкція леза забезпечує 
підвищену якість різання, 
меншу кількість підняття 
стріхи та більш тривалий 
термін служби завдяки 
загостреній передній кромці, 
дизайну, куту атаки і 
регулюванні висоти . (Набір 
№ 351305) 

Auto Drop система автоматично 

вмикає і вимикає систему випадіння 

зерна із застосуванням або 

вимиканням валу зберігаючи 

продуктивне насіння 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Плаваюча ріжуча головка з 
ексклюзивно розробленою 
56 см нарізною котушкою 
повторює контури 
обробляємої території, 
збільшуючи контакт насіння і 
грунту, а також збільшує 
можливість пророщення 
насіння. 

Підняті насіннєві коробки 

запобігають попаданню вологи і 
забиванню насіння при падінні що 

забезпечує відмінну видимість.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Додаткове обладнання: 

Кришка  для резервуару для насіння (Набір 

№. 351617) 

Підставка під ноги (Набір №. 351601) 

➠
 

➠
 

➠
 

➠
 

➠
 

➠
 

Модель Двигун Налаштування глибини Ширина підсіюван Продуктивність Вага Довжина Ширина 

OS552 205ccVanguard            0.3 см ➠ 1.3 см 51 см До 4000 кв. м/год 80,3 кг 116 см 67 см 

OS552H 162 cc Honda            0.3 см ➠ 1.3 см 51 см До 4000 кв. м/год 81,2 кг 116 см 67 см 

OS901SPS 270cc Subaru            0.3 см ➠ 1.3 см 56 см До 8700 кв. м/год  142,5 кг 148 см 78 см 

OS901SPH 270cc Honda            0.3 см ➠ 1.3 см 56 см До 8700 кв. м/год  146,5 кг 148 см 78 см 
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CR550HC Особливості/Переваги/Обладнання 
 

Вал на ціпу іде стандартний для моделі CR. 

Ідеально підходить для видалення войлоку з 
глибиною 1.3 см або більше. Допомагає 

відновити здоровий розвиток ґрунту. (Деталь 

No.  350241) 

Довговічні, надміцні настройки глибини 

скарифікації заощаджують на зносі леза в 

порівнянні із заводськими настройками, 
які можуть сприяти передчасному зносу 

ціпу. 

Чавунні підшипники Також входить в 
стандартну комплектацію PR550. 

PR550 Особливості/Переваги/Обладнання 
 

 

Ручка з системою Fold-n-Go™, яка 

складається без застосування інструменту 

і болтів. Чудова функція для комфорту, 

зберігання, транспортування і тривалого 

строку служби. 

Довговічні, надміцні настройки 
глибини  

Преміум шкви, натяжні шкви що легко 
настроюється, а також легко замінний 
ремінь забезпечують простоту в 
обслуговуванні  і більш тривалий строк 
служби. Має стальний захист. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Вал на ціпу іде стандартний на моделі 
PR. Термооброблені і загартовані леза 

витримують інтенсивне використання 

(Набір No. 350112) 

Додатковий вал з пружинними ножами 

ефективно видаляє солому за допомогою 

більш м'якого дотику в тей час, коли 
головки для розпилення або інші об’єкти 

можуть заважати. Можна замовити в 

стандартній комплектації з моделлю PR.  

Додатковий вал для скарифікації 
ідеально підходить для прорідження 
ростучої трави. Можна замовити в 
стандартній комплектації для моделей 
PR і CR.  (Набір № 350113 для PR і 
набір № 350252 для CR) 

Скарифікатори 

CR550HC 
(Honda) 
Цей компактний скаріфкатор легко маневрує на невеликих ділянках і  

видаляє войлок з ґрунту з шагом в 51 см. Двигун 5 HP Honda 

поєднується з вільно вібруючим термообробленим валом і лезом, 

в становленим на чавунних підшипниках. Барабан з ціпом може бути 

замінений на додатковий нарізний барабан на протязі 10 хвилин. 
Надпотужніша цілісна конструкція забезпечує низьку вібрацію і 

комфорт, обладнана складаними ручками Fold-n-Go ™ для простого 

транспортування, внутрішнім блоком зчеплення, надміцними 

сталевими шквами, холостими шківами, що забезпечують 

максимальний термін служби ременя натягу. 

PR550 & PR550H 
(Vanguard or Honda) 

PR550 ефективно видаляє войлок з ґрунту з шагом в  
51 см, його міцна конструкція витримує 
найвимогливіше використання.. 

5,5 HP Honda або Vanguard двигун поєднується з 
вільно вібруючим термообробленим валом з лезом, 
встановленим на чавунних підшипниках. Пристрій має 
сталеві захисні огорожі для захисту підшипників і 
шківів, надпотужні колеса внутрішній блок зчеплення, 
а також ручки. Може бути переобладнаний на 
підсіювач або скарифікатор з додатковим 
обладнанням. 

 
ScantheQRcode 
toseethevideoorvisit 
www.billygoat.com. Модель Двигун Глибина обробки Ширина обробки Продуктивність Вага Довжина Ширина 

CR550HC 160ccHondaGC  1.3 cm ➠ 1.9 cm 51 cm 4000 кв м/год 58.5 кг  98 cm 72 cm 

PR550 205ccVanguard  0.3 cm ➠ 1.3 cm 51 cm 4000 кв м/год 72.5 кг  116 cm 67 cm 

PR550H 162 cc Honda  0.3 cm ➠ 1.3 cm 51 cm 4000 кв м/год 73.5 кг  116 cm 67 cm 

 

http://www.billygoat.com/
http://www.billygoat.com/
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Засоби для транспортування 
 

 

LR500 Особливості/Переваги 
 

 

 

 

 

 

 

    LR500 Погрузочна рампа 

З легкістю транспортуйте обладнання Billy Goat. LR 500 погрузочні 

рампи, вага яких всього 31 кг, розроблені для зручності і безпеки 

при завантаженні або розвантаженні обладнання на будь-який 

транспортний засіб з 5 см причіпним пристроєм. Рампи 

розширюються і виключають можливість зісковзання транспортного 

засобу з рампи.

 

 

 
Легко транспортувати і 

зберігати. Рампи кріпляться до 

візка для зручного 

транспортування і компактного 

зберігання. Двоколісний візок 

іде в комплекті - 43 кг 

 

 

 

Завдяки потужному 
розширенню із 2-х дюймової 
трубчастої сталі буде 

забезпечено надійне і зручне 

завантаження на будь-який 

транспортний засіб з  5 СМ 

причіпним пристроєм 

 

 

 

Просте і швидке завантаження 

і розвантаження для будь-якої 
техніки до 230 кг 

 

 

 

Закріплюється на будь-який 

транспортний засіб з 5 СМ 

причіпним пристроєм. Є 

можливість правостороннього і 
лівостороннього використання 

рампи. Легко встановлюється і 

кріпиться на кілька замків для 

надійності. 

За допомомогою рампи можна завантажити або розвантажити 

обладнання з шириною коліс до 90 см і відстанню від передніх до 

задніх коліс 117 см і вагою до 330 кг. Нижні рампи легко 

здвигаються і закріплюються для транспортування. 

Зручний причіп Особливості/Переваги 

 

 

 

 

 

 

 

 
Завантаження без рампи за 

допомогою єдиного ричага 

для підняття або опускання 

дна причепа. Дно 

опускається до землі шляхом 

звільнення засувки і підняття 

ричага. Повернення в режим 

транспортування 

виконується шля х ом 

опускання ричага.  

Шість кріплень причепа (по  

          три кріплення з кожної  

          сторони) спроектовані для  

          легкого транспортування 

          різного виду машин   

Причіп оснащений ліхтариками 

для інтенсивної роботи вдень і 

вночі. 

Бокові рефлектори. У комплекті 

з причепом ідуть бокові 

рефлектори. 

 

 

 

Зручний причіп 
Model #372001 

 

Це просте транспортне рішення включає можливість завантаження без 

рампи засобу з вагою до 250 кг. Процес завантаження й 

розвантаження є легким. Дно причепа опускається на рівень землі 

шляхом зняття замку і підняття ричага. Причіп може пересуватись на 

швидкості до 55 миль на годину. 

 

 
Желобки дозволяють вставити 

борт розміром 5х20 см чи 5х25 

см, що додасть безпеки та 

захисту обладнання при 
транспортуванні. 

 

 
5 см причіпний засіб іде 

стандартний з ціпами і 

домкратом. 

 

 
Решітчата поверхня дна 

причепа забезпечує 

надійне завантадення і 

розвантаження 

обладнання. 

 

 

Сталеві крила. Надійні сталеві 

крила витримують жорстке 

користування! Покришки 12 x 20 

см. 

http://www.billygoat.com/


 

З легкістю обробляйте луговини і чагарники  

 

 

 

 

 

Літо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pg. 22-23 
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BC26 Особливості конструкції/Переваги 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Довговічний вал з лезом 
прикріплений з чотирьох 
сторін для максимальної 
довговічності і безпеки і для 
забезпечення процесу різання 
в важкодоступних місцях. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Жорстка конструкція кущоріза 
забезпечує прекрасну 

стабільність в глибоких 
чагарниках в процесі покосу. 

Задня розвантажувальний 
відсік знаходиться під 

наклоном і виключає 
можливість закупорення. 

Довговічна механічна коробка 
передач поєднує трансмісію і 
диференціал в один єдиний 
механізм, який не схильний до 
протікання. Має три швидкості 
і реверсну передачу.  Місце з 
механізмом зчеплення і 
ременів захищене піддоном. 
Також іде в комплекті до  
BC26 

Ергономічно заокруглені 
ручки та інтуїтивний 
контроль приводу 
забезпечує легке 
управління вперед і назад. 
Широкі ручки з захистом 
для рук для 
максимального комфорту і 
маневрування в 
важкодоступних місцях. 

 

BC26 Hydro Особливості/Переваги 
 

 

Tuff Torq гідростатична коробка 

передач з ETC (з контролем тягового 

зусилля) повністю автоматизована, 

відчуває, коли заднє колесо починає 

обертатись, блокує колесо що надає 

йому позитивну тягу. Забезпечує 

чудове зчеплення на пагорбах або у 

вологих і нестійких умовах. 

Конструкція з кутом нахилу. Конструкція з кутом нахилу ± 12% з власною функцією 
повернення до нейтральної передачі сконструйована для плавного ходу на нерівних і 
зарослих чагарниками місцях. 66 см конструкція кущоріза з більшою швидкістю для 
підвищення якості зрізання. 

 

    
 

Інтуітивний контроль 

привода та ручки з 

антисковзаючим поктиттям є 

найкращим варіантом для 

першокласного контролю і 
швидкого пересування 

вперед і назад застосовуючи 

тільки ручки. 

Більш широкі тракторні 
шини для кращого 
зчеплення з землею і 
тяговою силою. 

               Прогумований трім на  

задній частині пристрою 
забезпечує очищення залишків 
під час заднього ходу.. 

Довговічний вал з лезом 
прикріплений з чотирьох 
сторін для максимальної 
довговічності і безпеки і для 
забезпечення процесу різання 
в важкодоступних місцях.. 

 

BC2600HM & 
BC2600ICM 
(Honda or Briggs) 

Кущоріз з механічним приводом призначений 
для обрізання кущів і є ідеальним для 
підчищення лугів і полів чи прочищення 
доріжок і стежок в місцях зарослих кущами і 
бур’янами. 66см широкий, міцний кузов 
кущорізу зрізає кущі до 1 м в висоту, траву, 
бур’яни висотою до 20 с м і стержнем  до 5 
с м в діаметрі. 

 

 

BC2600HH & 
BC2600HEBH 
(Honda) 

The Outback® 26 дюймовий кущоріз 

комерційного призначення, ідеальний для нерівних 

місць, склонів до 20%, а також різних погодних 

умов. Швидко долає кущі, терновники, виноград, 

високу траву і невеличкі дерева до 5 см в в 

діаметрі і 2 м висотою. За одну годину кущоріз 

обробляє до одного акру поверхні. 

Кущорізи 

Модель Двигун Стартер Ширина покосу Конструкція Продуктивність Вага Довжина Ширина 

BC2600HM 388 cc Honda Механічний (66 cm Зафіксована 8580 кв м/год 152.5 kg 207 cm 78 cm 
BC2600ICM 344 cc Briggs Механічний 66 cm Зафіксована 8580 кв м/год 152.5 kg       207 cm 78 cm 

BC2600HH 388 cc Honda Механічний 66 cm Плаваюча 8580 кв м/год 144 kg        211 cm 79 cm 

BC2600HEBH 388 cc Honda Eлек т рич ний  66 cm Плаваюча 8580 кв м/год 155 kg        211 cm 79 cm 

 

http://www.billygoat.com/


 

Overseeders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осінь 
Прибирайте з вентиляторами, 

пилосмоками і 
подрібнювачами світового 

класу 

            с. 26-29 
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с . 38-41 
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FORCE™ vs BACKPACK PRODUCTIVITY & AVERAGE LEAF CLEARING TIME 

 Hours per 1/2 Acre Hours per 1 Acre Hours per 2 Acres  

Hand-held 5 hrs. 24 min. N/A N/A N/A 

Large Backpac k 2 hrs. 45 min. 5 hrs. 29 min. N/A – 

6 HP Force™
 1 hr. 12 min. 2 hrs. 23 min. 4 hrs. 46 min. 2.3 x faster 

9 HP Force™
 43 min. 1 hr. 26 min. 2 hrs. 52 min. 3.8 x faster 

13 HP Force™
 27 min. 53 min. 1 hr. 46 min. 6.2 x faster 

18 HP Force™
 24 min. 47 min. 1 hr. 24 min. 7.0 x faster 
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Force™   Вентилятори 
 

 

 

 

 

 

 

Кращий 

для 

дома  

                                                                          34 кг  

F601S 
(Subaru) 

При вазі всього 34 кг, цей пристрій є одним з найлегших 
у своєму класі, і виробляє вітер, щоб стелиться через двір 
ідеально підходить для очищення в житлових місцях. 
Пристрій коштує трохи більше вентилятора типу рюкзака, 
але в 2,5 рази потужніший, що допомагає виконувати 
вашу роботу набагато швидше і менше втомлюватись. 
Надається 1-рік гарантії на двигун і пристрій 
 

 

 

 

 
 
 

Самохідна 

версія 

 

F1302H & F1302SPH 
(Honda) 

Професійна потужність і продуктивність, Цей пристрій з 
двигуном Honda є підходящим для великих територій, 
шкіл, парків, кладовищ, курортів, вулиць, полів для 
гольфу і маєтків. Надається 3-річна гарантія на двигун, 2-
річна гарантія на пристрій, 5-річна гарантія на корпус. 
 

 

 

Об’єм повітря = 2.3 x       рюкзак* 

 

 

Об ’єм повітря = 6.2x рюкзак* 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

F902H, F902S & F902SPS 
(Honda or Subaru) 

Дізнайтесь про очищення на комерційному рівні! Це пристрій 

ідеально підходить для середніх по величині ділянок, а також 

власників великих ділянок. Самохідний варіант підвищує 

продуктивність, таким чином ви можете обробляти на 30% 

більше за день. Надається 5-річна гарантія на двигун Subaru, 3-

річна гарантія на двигун Honda, 2-річна гарантія на пристрій і 5-

річна гарантія на корпус. 

 

 

 

 

 

Самохідна 

версія 

 

    F1802V & F1802SPV 
(Vanguard) 

Найбільший в об’ємі  і потужності!  15 см випуск повітря зі 
швидкістю трохи менше 320 км на годину що забезпечить 

здування і відкидання листя і сміття як подалі, так що ви можете 

очистити швидше, ніж будь-яким іншим пристроєм в нашій 

лінійці. Більшість виробників навіть не виробляють такі пристрої. 

Надається 3-річна гарантія на двигун, 2-річна гарантія на 

машину, 5-річна гарантія на корпус. 

 

 

SELF- 
PROPELLED 

OPTION! 

 

Об’єм повітря =3.8x рюкзака*  

 

Об ’єм повітря = 7x  рюкзак* 

 

 

 

 

 

 
*Relative  

Модель Двигун Швидкість повіт Вентилятор Випуск Вага Передні колеса Задні колеса Довжина Ширина Висота 

F601S 169 cc Subaru До 320 км/г од 43 см, 16 лопастей 9 cm 35 к г  20х7 см 25х7 см 111cm 56 cm 115 см 
F902S 265 cc Subaru До 320 км/г од 43 см, 16 лопастей 9 cm 59 кг 25х7 см 33х12 см 147 cm   74 cm 115 см 

F902SPS 265 cc Subaru До 320 км/год  43 см, 16 лопастей 10 cm 65 кг 25х7 см 33х12 см      147 cm  74 cm 115 см  

F902H 262 cc Honda До 320 км/г од 43 см, 16 лопастей 10 cm 63 кг 25х7 см 33х12 см 147 cm  74 cm 115 см 

Модель Двигун Швидкість повіт Вентилятор Випуск Вага Передні колеса Задні колеса Довжина Ширина Висота 

F1302H 393 cc Honda До 320 км/г од 43 см, 16 лопастей 9 cm 69 kg 25х7 см 33х12 см 147 cm 72 cm 115 см 
F1302SPH 393 cc Honda До 320 км/г од 43 см, 16 лопастей 9 cm 75 kg 25х7 см 33х12 см 147 cm 72 cm 115 см 

F1802V 570ccVanguard До 320 км/г од 43 см, 16 лопастей 10 cm 77 kg 25х7 см 33х12 см 147 cm 74 cm 115 см  

F1802SPV 570ccVanguard До 320 км/г од 43 см, 16 лопастей 10 cm 83 kg 25х7 см 33х12 см 147 cm 74 cm 115 см 

http://www.billygoat.com/
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Force™  Особливості/Переваги/Обладнання 
 

 

Запатентований Aim N Shoot ™ 
направляє потік повітря в потрібному 
вам напрямку за допомогою 
натиснення пальцем, а також 
фіксування режиму роботи. Повітря до 
52% більш концентроване в порівнянні 
з квадратним стальним отвором 
випуску. 

Самохідний. Забудьте про 
навантаження, пов'язане із штовханням 
вентилятора. Двигуни 9 HP Subaru, 13 HP 
Honda and 18 HP Vanguard мають 
самохідні властивості для підвищення 
продуктивності. 

Гладкий, заокруглений корпус на 
відміну від сталевого усуває 
повітряні порожнечі для спокійного 
випуску повітря і максимальної 
продуктивності! Перевірена 
конструкція не буде іржавіти або 
диформуватись! Надається 5 річна 
гарантія. (Не включено F601S.) Крім 
того, порівняйте з вагою стальних 
аналогів! 

Передній випуск. Покращений дизайн 
зроблений із м’якої резини іде в 
стандартному комплекті до F9 і F13. 
(Немає в комплекті з F18). Легко 
встановлюється і є найкращим для 
очищення уздовж стін і парканів! 
(Додаткова опція для моделі F601S. 
Зап частина No.441130) 

Комплект коліщат покращує 
маневреність в умовах обмеженого 
простору для зміни напрямку повітря з 
одного боку в інший ( Для моделей F9, F13 
and F18 набір No. 440293) 

Комплект для швидкого закріплення 
засобу на замок для транспортування 
в причепі (Додаткова опція для тільки 
для моделей F9, F13 іF18 Зап частина 
№. 440120)

 
 

     
 

 

 

 

 

Вентилятори до 30% легше, ніжінші 
аналоги на ринку. Легше при 
пересуванні і набагато більш 
продуктивні. 

Покращена технологія вентилятора - 16 

лопатева конструкція, закрита передня 

частина вентилятора. Це вдвічі більше 
лопастей , ніж у більшості виробників, а 

також набагато легше сталевих 

вентиляторів і простіше при запуску в 
холодні дні. Це стандартний варіант на 

всіх моделях і є найкращим по 

продуктивності і надійності! 

 

 Вентилятори є найбільш тихими серед 
аналогів. Тиха робота вентилятора на 
відміну від вентиляторів типу рюкзака і 
сталевих вентиляторів. Це те що 
користувачі чекали і чим задоволені. 

Комплект стояночного тормозу 
запобігає самовільному пересуванню 
пристрою на схилах, а також заощаджує 
час, коли Вам необхідно відійти від 
вентилятора (Додаткова опція для 
тільки для моделей F9, F13 іF18 Зап 
частина №. 440140) 

Набір 10-ти футового шлангу, який 
легко встановлюється на випускний 
отвір щоб направити повітря в 
важкодоступні місця Додаткова опція 
для тільки для моделі F601S Зап 
частина No. 441166) 

Передні коліщата зроблені із піни, що 
виключає можливість пробиття колеса 
і легко маневрування по території. 
(Додаткова опція для тільки для 
моделей F9, F13 іF18 Зап частина №. 
440279).

Force™   Вентилятори 

http://www.billygoat.com/
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FZ1301H 
(Honda) 

 

Для отримання кращих результатів очищення з найменшим 

зусиллям,  модель FZ може бути швидко встановлена на косилку з 

нульовим кутом повороту за допомогою стандартного, довговічного 

JRCO кронштейна. 10 см випускний отвір обертається на 360 градусів 

за допомогою натискання одним пальцем або натискання на ножну 

педаль і який забезпечує випускання повітря у напрямку, 

необхідному користувачу. Використовуйте пристрій круглий рік для 

очищення тротуарів і вулиць. Уникайте повторного косіння навесні і 
високої продуктивності, швидкого прибирання листви восени . 

Обладнаний двигуном Honda з 13 к.с. з технологією 16-
лопатевого вентилятору для найкращої потужності і 
результату. 

Особливості/Переваги /Обладнання 

 

ScantheQRcode 
toseethevideoorvisit 

www.billygoat.com. 

 

 
 Поворотний дросель контролює 
положення ручки користувача під час 
експлуатації для комфортного 
положення для користувача, а також 
для легкого проїзду і виїзду косилки. 

 
Швидке кріплення за допомогою 

стандартного довговічного кронштейна 

JRCO. Кріпиться до всіх основних косарок з 

нульовим кутом повороту. Монтажна планка 

купується окремо у компанії JRCO і має 

підходити до косарки. Дивись список 

кріплень тутwww.jrcoinc.com.  

 

 
Для приєднання і від’єднання 
застосовуються два штифта і підніжка. 
Ручка яка кріпиться до кузова 
використовується для додаткової 
зміни положення.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                        Кріпиться 
                     до  Z косилки

Довговічні коліщата забезпечують 
додаткову стабільність, маневрування 
засобу на схилах, що забезпечує плавний 
хід по нерівній місцевості. 

Двигун на 13 к.с з технологією 
16-лопатевого вентилятора 
для максимальної потужності і 
результату. 

Сталевий захист оберігає пристрій від 

пошкодження при роботі коло дерев 

і інших об’єктів. 

 

   
 

 

 

10 с м випускний отвір обертається на 

360 градусів за допомогою натиснення 

на педаль або ручного контролю  і 
направляє повітряний потік в будь-яку 

сторону. Гнучкий випускний отвір 

майже не потребує сервісного 
обслуговування 

Додатковий ручний регулятор 

встановлюється  стійці або ручці. Має 3 

монтажні діаметри для різних розмірів 

планки (Зап частина No. 442608) 

Додаткова магнетична панель для 
управління ногами дозволяє 
користувачу обертати випускний отвір 
вправо і вліво дотиком ноги. Випускний 
отвір легко видимий користувачем на 
протязі всього часу. (Зап частина No. 
442607)

Вентилятори з нульовим вуглом повороту 

Модель Двигун Швидкість Ротор Випуск отвір Передні колеса Вага Довжина Ширина 

FZ1301H 388 cc Honda До 320 км/год 43 см, 16 лопастей 10 cm 30Х7,5 см 187 кг     107 см 90 см 
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KV/TKV Особливості/Переваги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передбачений захист від пилу захищає 
від потрапляння пилу на користувача. В 
наявності є додатковий мішок для 
захисту від пилу (Опція № 891126)  

Повітропроникна сумка з твердим дном 
легко відкривається за допомогою 
застібок для тривалого терміну служби і 
простого розвантаження сміття. 

Нові самохідні одно швидкісні задні 
колеса прекрасно справляються на 

пагористих, ґрунтових ділянках (тільки 

для моделей KV600SP,KV650SPH і 
TKV650SPH). 

 

 
 

 

 
 

5-ти лопатний зазубрений ротор 
максимізує як процес 
всмоктування, так і подрібнення 
мусору. 

 

 
 

Додатковий ергономічний шланг з 
телескопічною ручкою для прибирання 
важкодоступних місць. (Опція № 891125) 

Набір коліщат (Набір No. 
891128) і насадка на сопло (Зап 
частна No. 891127) підвищують 
маневреність і допомагають 
захистити пристрій від 
зношування на жорстких 
поверхнях.

 

   
 

 Погодо стійкий чохол ідеально захищає 
пристрій від погодних факторів.(Опція № 
891137) 

На моделі TKV є вбудований 5 см 
подрібнювач. Окрім листя, насіння, 
цвітіння мульча, сміття ви також 
можете додати гілки. 

Додаткова прокладка захищає корпус 
при роботі на піску (Опція № 891134), а 
також новий комплект з подрібнювачем  
листя 12 до 1 (Опція № 891153) 

KV600 & KV650H 
(Briggs or Honda Push) 

KV600SP & KV650SPH 
(Briggs or Honda Self-Propelled) 

Самохідна модель KV 
показана з дод. опцією - 2,5 м 
шлангом. Цей шланг ідеально 
підходить для опрацювання 
важкодоступних ділянок 

Ідеально підходить для обробляння житлових або 

невеликих комерційних ділянок. Універсальний 70 см 

пилосмок Billy Goat для широких газонів і сміття регулює 

висоту в залежності від умов грутну. 30 см шини на 

самохідному і не самохідному пристрої забезпечують 

легку експлуатацію пристрою навіть на горбистій і 
ґрунтовій поверхні. Оптимізований впускний отвір 

покращує всмоктування сміття і обрізок після покосу. 

TKV650SPH 
(Honda Self-Propelled) 

Модель TKV має всі функції моделі  KV, але 

має вбудований 5 с м подрібнювач. Тепер 

ви можете додавати гілки до 
листви, насіння, соломи, сміття і відходів. 
Самохіда версія є стандартною для TKV. 

ScantheQRcode 

toseethevideoorvisit 
www.billygoat.com. 

Пилосмоки для газону і прибирання територій 

Модель Двигун Самохідний CFM Об’єм мішку для пилу Мішок для пилу Вага Добжина Ширина 

KV600 190 cc Briggs Ні 1700                           151 л З накидкою 51 кг  158 см 68 см 

KV600SP 190 cc Briggs Зад привід 1700                            151 л З накидкою 59 кг  158 см 68 см 

KV650H 187 cc Honda Ні 1700                    151 л З накидкою 51 кг  158 см 68 см 

KV650SPH 187 cc Honda Зад привід 1700                     151 л З накидкою 60 кг  158 см 68 см 

TKV650SPH 187 cc Honda Зад привід 1700                     151 л З накидкою 64 кг  158 см 68 см 

 

http://www.billygoat.com/
http://www.billygoat.com/


Setting the standard for innovation and productivity for over 45  Years. For more product information, visit  www.billygoat.com. 34 35  

 

 

 

 

 

 

 

MV Особливості/Переваги 
 

 75 см дверцята (кришка) легко  
регулюється для легкого переходу від 
опрацювання жорстких поверхонь до 
ґрунту і використання шлангу. 

Унікальний дизайн верхнього 
заповнення захищає користувача від 
пилу забезпечує оптимальне 
заповнення. 

Мішок для мусору легко знімається 
для опорожнення і надівається на 
рейки. 150 літровий мішок витримує 
вагу до 22 кг мусору. 

 

   
 

 
MV650H 
(Honda Несамохідний: Для жорстких поверхонь) 

MV650SPH/MV600SPE* 
(Самохідний: Грунт. Електричний стартер) 

 

Ідеально підходить для великих территорій, комерційних ділянок, очищення від 
листя, очищення парків, вулиць, шкільних майданчиків і муніципальних 
территорій. Потужний 5-ти лопастий ротор забезпечуює максимальне 
всмоктування та подрібнення мусору. З легкістю засмоктує бляшані банки, 
пляшки, залишки від трави, сміття та брухт. Зносостійкі композитні частини 
корпусу зменшують вагу і не піддаються іржі або диформації.  

3-х ступінчата трансмісія (двигун тільки 
самохідний). Плавний в ходу і достатньо 
довговічний. 

Легкий в регулюванні ричаг контролю 
висоти для оптимальної результативності 
на ґрунті або твердих поверхнях 

35 с м колеса легко долають жорсткі 
поверхні і придають пилосмоку 
маневреності. 

 

 
 

 

 

 
*Electric start 

Додаткова опція – електростатичний мішок 

для пилу, який збирає пил і забезпечує 

оптимальний захист користувача і повітря від 

пилу. (Опція №. 840263) 

Додаткова опція  - одноразові мішки 
для мусору  (12 шт в упаковці) (Опція 
№. 840134) 

Додатковий набір шланга під’єднується до 

кришки, що закриває нижнє всмоктування. 

Ідеально підходить для опрацювання 
важкодоступних місць. (Опція №. 840116) 

Пилосмоки промислового призначення 

 

Модель Двигун Самохідний CFM Об’єм мішка Мішок для пилу Вага Довжина Ширина 

MV650H 187 cc Honda Ні  2500 151 л Mesh Turf 73 кг 61.5” (156 cm) 29” (74 cm) 

MV650SPH 187 cc Honda Так 2500 151 л Mesh Turf 81 кг 61.5” (156 cm) 29” (74 cm) 

MV600SPE* 190 cc Briggs Так 2500 151 л Mesh Turf 94 кг 61.5” (156 cm) 29” (74 cm) 
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QV Особливості/Переваги/Обладнання 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Є найкращим в категорії 
шумопонижения. Модель QV має 
найнижчий рівень шуму в своєму класі 
в порівнянні з аналогами у з 
ідентичними двигунами за потужністю. 

 

Циклонічна фільтрація. 

Інноваційна циклонічна фільтрація з ексклю
зивним електростатичним мішком 

поглинає великий обсяг пилу,  в тому числі  

субмікронні частинки, які за розміром не 

більші за  0,1 мікрон. Мішок Легко 
очищається і є багаторазовим.  

 

Гідростатична трансмісія має велику 
кількість швидкостей як вперед так і 
назад, набирає швидкість від 0 до 5 
км / год з можливістю зміни передачі 
на ходу. Пристрій проходить вузькі 
місця з неймовірною легкістю. 
(моделі QV550HSP, QV900HSP) 

 

 
З додатковим набором 
шлангу. (Опція №. 831018) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

QV550/QV550H 
QV550HSP/QV900HSP 
(Briggs or Honda: Жорсткі поверхні) 

 

 The QuietVac ™ -це самий безшумний пилосмок у світі. Його унікальна циклонічна фільтрація з 

ексклюзивною технологією мішка для пилу суттєво зменшує утворення запилення в сухих умовах. 

Поєднання спірального корпусу і 6-лопатевого сталевого вентилятора забезпечують оптимальну 

потужність всмоктування і подрібнення брухту 12 до 1 для компостування в сухих умовах. Наш 83 

см широкий пристрій промислового класу з твердим корпусом ідеально підходить для великих 

комерційних ділянок, промислового та муніципального прибирання, таких як бетонні поверхні, 

шкільних містечка, лікарні, парки, церкви, пішохідні зони аеропорту, міські вулиці і тротуари. 

Менше пилу, 
менше шуму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Важливо: Мішок для пилу і центральний 
фільтр необхідно чистити на регулярній основі 
та зберігати в сухому місці для належного 
функціонування. Зменшить положення 
дроселя відповідно до умов роботи, а також 
оптимізації запилення і звуку. 

 

Великорозмірний мішок для мусору з чотирма застібками вміщає 137 літрів. 
Ексклюзивний електростатичний мішок для пилу поглинає пил, перешкоджає 
попаданню пилу у повітря і на користувача пристрою. Має стандартну 

комплектацію.(Нобір №831282) 

 

 Накидка для мішка для захисту від пилу - 

стандартна. (Опція No.831268). 

 
 

Висота пристрою змінюється на 4 - 7 

см, для пристосування до будь-якої 
поверхні. 

 
 

Міцні передні коліщатка плавно 
проходять повороти і нерівну поверхню. 

Дод. набір - складний шланг з 

ергономічною ручкою. Шлаг 

розширюється до 25 см. (Опція № 
831018) 

Модель Двигун Самохідний Об’єм мішку Вага Довжина Ширина 

QV550 205 cc Briggs Ні 136 л 81 кг  160 cм 83.8 cм 

QV550H 160 cc Honda Ні  136 л 79.4 кг  160 cм 83.8 cм 

QV550HSP 160 cc Honda      Гідро привід 136 л 102.5 кг  160 cм 83.8 cм 

QV900HSP 270 cc Honda Гідро привід 136 л 112.5 кг  160 cм 83.8 cм 

Пилосмоки промислового призначення 
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Навантажувачі брухту з подвійною системою подрібнення
™

 
 

       DL1301H 
Honda 

Пристрій з 13 к .с включає в себе 36 с м стальний 

ротор і стальнй корпус 12 калібру із змінним 
стальним вкладишем 10 калібру. 20 с м всмоктуючий 

шланг має довжину 3 м - прозора поліспіральна 

пружина. Шланг кріпиться за 4 кроки: задній шланг 
монтується з опціональним вішателем; опціональний 

звисаючий закріплювач; опціональний приймаючий 

закріплювач; чи підставка що кріпиться до причепа 

або кузова автомобіля. 

 
DL1801V & DL1801VE 
Vanguard or Vanguard Electric Start 

Цей міцний пристрій з 18 к.с. має 40 см стальний 
ротор, змінне сталеве облицювання і корпус зі 
сталі 12 калібру для максимальної потужності 

всмоктування. На цей пристрій є можливість 

встановити додатковий комплект вішалки, 

завдяки якій пристрій кріпиться до вантажівки, 

або кузову причепа, або може кріпитися до 

кріпиться до кріплення ІІІ класу на вантажівках. 

25 см шланг має довжину 3 м - прозора 

поліспіральна пружина.

 

 

 

 

 

DL1301H 
DL1801VE 

(Електричний старт) 

 

 

 

 

 

 

DL1401SE 
Subaru Electric Start 

Цей міцний пристрій з 14 к .с. має 40 с м стальний 

ротор, змінне сталеве облицювання і корпус зі сталі 
12 калібру для максимальної потужності 
всмоктування. На цей пристрій є можливість 

встановити додатковий комплект вішалки, завдяки 

якій пристрій кріпиться до вантажівки, або кузову 

причепа, або може кріпитися до кріплення ІІІ класу 

на вантажівках. 25 см шланг має довжину 3 м - 

прозора поліспіральна пружина. 

 
DL2500S & DL3500V 
Subaru or Vanguard Electric Start 

Наш найкращий завантажувач брухту характерний 
двигуном з 25 чи 35 к.с. із найбільшим 45 або 50 см 6-
лопатним стальним ротором з 18 ріжучіми 
накінечниками для подрібрення у співвідношенні 12 до 
1 а також має змінне облицювання для корпусу. Обидва 
пристрої мають 3 м прозору поліспіральну пружину 
шлангу – 2500S має 30 с м шланг в діаметрі, а 3500V має 
35 см шланг в діаметрі. 

 

 

 

 

 
 

DL1401SE 

(Електричний старт) 

DL3500S (Електричний запуск 
На малюнку з дод. причепом) 

 

 

 
 

Модел
ь 

Двигун Розмір шлангу Ротор Випуск Вага Довжина Ширина Висота 

DL1801V 
DL2500S 
DL3500V 

570 cc Vanguard 
720 cc Subaru 

993 cc Vanguard 

25 cм x 3 м 
31 cм x 3 м 

36 cм x 3 м 

4 лопасті,8 ріжучих сторін  

4 лопасті,8 ріжучих сторін  

4 лопасті,8 ріжучих сторін  

 

4 лопасті, 8 ріжучих 
сторін 
 

6 Blades, 18 cuttingpoints 

18 cм 
20.3 cм 

20.3 cм 

132 к г  

   142  кг  

168 к г  

76 cм 

147 cм 

147 cм 

 

69 cм 

81 cм 

81 cм 

 

123 cм 
   188 cм 

188 cм 

 

Модел
ь 

Двигун Розмір шлангу Ротор Випускн Вага Довжина Ширина Висота 

DL1301H 
DL1401SE 

388 cc Honda 

404 cc Subaru 

20 cм x 3м 

25 cм x 3 м 

4 лопасті,8 ріжучих сторін  

4 лопасті,8 ріжучих сторін  

4 Blades, 8 cutting points 

18 cм 

18 cм 

108 к г  

111 к г  

79 cм 

79 cм 

69 cм 

69 cм 

122 cм 

122 cм 
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DL Особливості/Переваги/Обладнання DL CustomFit™  Обладнання & можливості кріплення 
 

 Додатковий набір 
обертального 
кріплення 
CustomFit (No 
деталі. SBSA6). 
Тільки для 
моделей 
DL1201,1301,1401 
і 1801) 

 

 

Дод обертальне 

обладнанняl 

CustomFit™ (№ 

SAH34), кріпиться до 
обладнання класу ІІІ 

на причепах і 
закріплюється на 90 
– 180 градусів, для  

розвертання 
пристрою і 
вивантаження 

брухту. ( Тільки для 
DL1201, DL1301, 

DL1401, DL1401) 

 

Подвійна система подрібнення з лезом 

Piranha ™для додаткового подрібнення (фото 

1). Змінні стальні насадки* і зазубрені ножі з 

ріжучими накінечниками (фото 2) для 

кращого подрібнення серед усіх аналогів. 

* DL2500S і DL3500V має поліспіральні 
облицювання 

Швидке підключення безпеки/ 
відпустіть зажим шлангу за 
допомогою з зажиму. 

Підготовка для зберігання шлангу 
проста, повісьте сопло шлангу на 
гачок для зручного та ефективного 
зберігання. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Додатковий обертальний комплект, 
обертається на 360 із зручним регулюванням 

дозволяє розташування кріплення у будь якій 

позиції. Не використовується з комплектом 

розширення. Використовується для моделей 

DL1201, DL1301, DL1401, і DL1801. (Опція № 

812332). Стандартний комплекті  для 

DL2500S і DL3500V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змінна прокладка для DL2500S і 
DL3500V. (№ деталі 791018-S) 

 

 

 

 

 

 

Надпотужний уретано гвинтовий 

впускний шланг. Зручне у використанні 
сопло і з’єднання з шлангом. Змінний 

шланг (виключно уретановий). Зап 

частина 811244 для DL1201 і DL1301; 

Зап частина 791 033 для DL1401 і 

DL1801; Зап частина 791034 для 

DL2500S; Зап частина 792208 для 

DL3500V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір Додаткового випускного 
дефлектора, змінює напрям 
розвантаження брухту для більш 
ефективного використання (№ деталі 
812295) 

         Додаткова опція - випускний шланг 

CustomFit ™ подовжує випуск на 1,5 м для 

налаштування до вашої вантажівки або 

причепа. 

Набір уретанового шланга № деталі 
791107 для моделей DL2500S і DL3500V; 

№ деталі 812300 для моделей DL1201, 

DL1301, DL1401 і DL1801. 

Набір гнучкого металевого шлангу 

тільки для моделей DL2500S і 

DL3500V. (№ деталі 791106). 

 

Дод. набір подовження CustomFit 

подовжує висоту випуску на 40 с м. Для 

моделей DL1201, 1301, 1401 і 1801. Не 

використовується разом з обертальним 

комплектом (No деталі. 812273).  
Підвищує висоту випуску 60 см для 

DL2500S і DL3500V. Не 
використовується разом з обертальним 

комплектом (No деталі. 791600)

Особливості навантажувачів брухту 

Дод. набір підвісного 

кріплення, кріпиться 

двома болтами.  

Тільки для моделей 

DL1201, 

DL1301, DL1401 і 
DL1801 (№ 812260) 

Набір кріплення до 

причепа. Просто 

кріпиться для Вашого 

авто. Всі кріплення 

ідуть стандартним 
набором як 
буксирувальні 
кріплення 

Дод. приймальне 

кріплення CustomFit, що 

легко кріпиться і 
знімається. Приймальне 

кріплення легко 

монтується до авто і 
підходить для 

навантажувачів Billy Goat 

DL13-18 (№. 812601)o 
your truck and is ideal 
for use with Billy Goat 
DL13-18 loaders. (Part 
No. 812601) 

Причіп CustomFit ( No 

деталі.791152) – ідеальне 

рішення  для кого важливі 
мобільність і легке пресування 

на великих швидкостях. Включає 

в себе світові маячки (для 

моделей DL2500S DL3500V)  

ScantheQRcodefor 

moreinformationat 
www.billygoat.com! 

 Разом з DL2500S 

➠ 

 

 

 

 

➠ 

http://www.billygoat.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Goat Industries, Inc. 
PO Box 308 

Lees Summit, MO 64063 
(800) 776-7690 

www.billygoat.com 

 

 

 

 

 

 
Billy Goat Industries 
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