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               Anvendte Efco symboler. 

Home Plus. 

Produkter af høj kvalitet specielt til den private bruger. Udviklingen af disse produkter 

er koncentreret om lav vægt og kompakt konstruktion.  

Let at starte - Let at bruge - Let at vedligeholde. 

 

Tough Tech 

Kompakt og driftssikker. Disse maskiner er designet til professionelt brug som f.eks. 

kommunale virksomheder, landbrug samt anlægsgartnere. 

 

Sharp Pro 

Professionelt værktøj til den travle bruger. Disse maskiner er udviklet gennem avanceret 

teknologi og tilpasset ethvert anvendelsesområde. Der anvendes materialer af høj     

kvalitet som sikrer produkterne høj ydeevne samt lang levetid. 

 

Easy On 

En ny teknik, som medfører en rykfri og komfortabel start. Et let og jævnt træk er 

tilstrækkeligt.  

 

AlwaysOn 

On/Off kontakten returnerer automatisk til ”On” positionen efter hvert stop. 

 

Burn Right 

ECO low emissions motorer US EPA II (Carb2). 

 

 

 

Instart IS 

Automatisk system som registrerer motorens temperatur og sendes den optimale   

mængde benzin ind i karburatoren. 

 

 

 

Lettest / mindste 

Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl. 

Anførte priser er vejledende udsalgspriser 

  SAi 60 batteridrevet blæser 

Se katalog med batteridrevne produkter. 



Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl. 

Anførte priser er vejledende udsalgspriser 

Lav vægt: Den letteste professionelle blæser / suger i sin 

klasse med et professionelt anti vibrationssystem, teleskop 

blæserrør med duckbill dyse som medfølger. 

Teleskop blæserrør 

Duckbill dyse medfølger som standard. Dysen er optimal 

når der arbejdes i våde områder. 
”S” formet tilslutnings blæserrør. 

Primerpumpen er placeret i toppen på karburatoren. Cruise kontrol: Systemet kan indstilles til at opretholde et 

ønsket air flow, uden at bruge gaspalen i håndtaget. 

Sugesæt: Den håndholdte blæser kan ændres til et effektivt 

sugeaggregat. 

Kompostkniv: Star formslebet stålkniv som er monteres på 

blæserhjulet som standard. 



Blæser / suge aggregater. 
  

Kraftig og effektivt værktøj til rengøring i områder med blade,  

græsafklip, halm eller grannåle. 

Den håndholdte model er perfekt til rengøring af landbrugsmaskiner samt 

mindre arealer medens den kraftfulde rygbårne blæser er ideell til større 

arealer som f.eks parker, parkeringspladser og idrætsanlæg. 

Blæseraggregaterne er robuste, støjsvage og servicevenlige. 

 

Håndholdt blæser / suger. 
 

• Zama karburator med ”primer” giver let og problemfri start. 

• Blæseraggregatet kan ændres til et effektivt sugeaggregat. 

• Walbro MHU digital tændspole, stempel m/2 stempelringe. 

• Lyddæmper med katalysator 

 Sele m./dobb. snapkrog. 

 

0611.40011 Sele 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugesæt. 

 

0566.02004 Sugesæt f. SA 2500 

Emak 2 takts motor 

Stage 5 

SA 2500 

0566.09002 

Slagvolumen 25,4 cm³ 

Effekt 1,3 Hk / 1,0 kW (7500 omdr.) 

Karburator Zama / Primer 

Benzin / Olieblanding 2% /(50:1) 

Tændrør CMR7A 

Benzintank 0,45 Liter 

Blæserkraft/ Luftgennemstrømning 720 m³/T 

Lufthastighed 70 m / sek. 

Lydtryksniveau -  

LpA PR EN 15503 EN22868 

96,5 db/A 

Lydeffektniveau 

LwA 2000/14/EC EN22868 EN ISO3744 

104 db/A 

Vibrationsniveau  

EN15503 / 22867 / 12096 

6,3 m/s² 

Anti vibrationssystem 3 fjedre 

Opsamlingspose 36 liter 

Vægt u. tilbehør 3,7 Kg 

Pris ex. moms / incl. moms 2332,00 / 2915,00 

148,00 ex. moms 

185,00 incl. moms 

404,00 ex. moms 

505,00 incl. moms 



SA 9010 Efco rygbåren løvblæser. 

Kraftig 77 cm³ 2-takts motor (Euro 5) - 5 Hk (3,6 kW)  

 

Effektivt kølingssystem Fig. a og b 

Primersystem - Hurtig start af kold motor (a) 

Stort luftfilter - Giver motoren maximal beskyttelse 

imod støv (a). 

Let adgang til luftfilteret. Fingerskruen løsnes uden brug 

af værktøj (b). 

Central placeret bærehåndtag (c) 

Blæserrøret er udformet så det giver maximal  

lufthastighed. Håndgrebet er udformet således at det 

ikke belaster brugerens arm. 

Teleskoprøret giver brugeren en trinløs indstilling af 

blæserrørslængden  

Sammen med blæseraggregatet, medfølger sættet 2 forskellige dyser 

til blæserrøret. 

 

Begge dyser er forsynet med en halvkugleformet støtte (a). 

 

Den rektangulære dyse anvendes i tørt terræn (b). 

 

Den runde dyse anvendes i fugtigt terræn (c) 

 

Flappen (d) forhindre at lufttrykket bliver overført til  

brugerens arm. 

Cruise kontrol: Systemet kan indstilles til at opretholde et 

ønsket air flow, uden at bruge gaspalen i håndtaget. 

 

Kontrolhåndtaget (b) kan justeres efter brugerens ønske, 

uden brug af værktøj. 



Rygbåren løvblæser. 
 

Extrem højtydende blæseraggregat til rengøring af større arealer som f. 

eks. parker, parkeringspladser, gårdspladser eller idrætsanlæg. 

 

• 5 Hk (3,6 kW) 2 takts motor (Euro 5). 

• Specielt støjdæmpet lyddæmper med katalysator som giver en  

 markant støjdæmpning, der gør blæseraggregatet særdeles velegnet til  

 brug i bymæssige og støjfølsomme områder. 

• Lav vægt - høj blæserkapacitet. 

• Stort luftfilter, som beskytter motoren imod støv. 

• Blæserrøret med 2 forskellige dyser som medfølger maskinen. 

• Walbro karburator m/primer. 

• Ergonomisk formede og brede polstrede skulderseler.  

Justerbart teleskopblæserrør 

Lyddæmper med katalysator 



Emak 2 takts motor (Euro 5) SA 9010 

0565.99105 

Slagvolumen 77 cm³ 

Effekt 5 Hk / 3,6 kW 

Karburator Walbro / Primer 

Benzin / Olieblanding 2% /(50:1) 

Tændrør RCJ6Y 

Benzintank 2,3 Liter 

Blæserkraft/ Luftgennemstrømning 27,3 m³/min 

Lufthastighed 85 m / sek. 

Lydtryksniveau -  

LpA pr EN ISO 11201 

103 dB/A 

Lydeffektniveau 

LwA EN ISO 3744 

115 dB/A 

Vibrationsniveau 

Pr EN ISO 20643 

< 2,5 m/s² 

Anti vibrationssystem 4 fjedre 

Vægt u. tilbehør 11,4 Kg 

Pris ex. moms / incl. moms 4816,00 / 6020,00 



Forhandler: 

Anførte priser er vejledende udsalgspriser 


