
100% el-drevet 48 volt løvsuger for montering på MELEX el-biler. Miljøvenlig og støjsvag løvsuger 
Smart fjernbetjening:

 • 3-trins sugestyrke indstilling samt start / stop
 • 80 DB ved MAX sug  - trin 3
• Leveres standard med 6 meter  8” sugeslange (alternativt kan 6” sugeslange leveres)
 • Inkl. rustfrit stål sugemundstykke med ergonomisk arbejdshåndtag og støttehjul
• Nem af og på montering af komplet NO-LEAF anlæg – via 4 stk. kraftige støtteben med spindel og hjul (ekstraudstyr)
• Stor kapacitet med 1,7 til 3,0 m3 beholdervolumen – ved montering på MELEX 300 serie el-lastbiler
• Drift direkte fra MELEX el-bil – eller kan alternativt leveres med integreret / selvstændig Lithium batteripakke
• Drift tid – varierer alt efter valgte batterikapacitet:
 • Eksempel : 10,5 timers kontinuerlig drifttid ved max sug – niveau 3 – ved brug af Nomaco Lithium
  17 Kw batteripakke (ekstraudstyr)
• Varmgalvaniseret sugekasse med tophængt bagklap og presenning samt ophæng for sugeslange.

Komplet NO-Leaf anlæg

kr. 149.500,-    
excl. moms

KAMPAGNEPRIS

100% elektrisk drevet løvsuger

NYHED!
Dansk produceret kvalitet



El-arbejdsbiler 
til professionelle!

Siden 1991 har vi forsynet 
professionelle brugere med 
fleksible, pålidelige elektriske 
arbejdsbiler.
Nomaco er nordisk generalagent for Melex. I snart 30 
år har vi arbejdet tæt sammen med fabrikken. Dette 
giver dig som kunde et køretøj udviklet til nordiske 
forhold og skræddersyet til dine specifikke krav. Vi
har samlet en masse erfaring og reservedele til alle de 
tusinder af køretøjer, vi har solgt gennem årene.

Vi kan love dig høj kvalitet, hurtige leverancer 
og et venligt svar!

Nomaco Danmark A/S
Tømmerupvej 3-11 - 2770 Kastrup
tlf.: +45 70 30 54 30
e-mail: mail@nomaco.dk
Web: nomaco.dk

Forhandler:
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Siden 1991 har vi 
forsynet professionelle 
brugere med fleksible, 
pålidelige elektriske 
arbejdsbiler

Nomaco er nordisk general-
agent for Melex. I snart 
30 år har vi arbejdet tæt 
sammen med fabrikken. 
Dette giver dig som kunde 
et køretøj udviklet til  
nordiske forhold og 
skræddersyet til dine 
specifikke krav. Vi har 
samlet en masse erfaring 
og reservedele til alle de 
tusinder af køretøjer, vi har 
solgt gennem årene.

Vi kan love dig høj
kvalitet, hurtige 
leverancer og et 
venligt svar!

 6 meter 8” sugeslange med ophæng.4 stk. kraftige støtteben med spindel og hjul – for nem af og påmontering af 
NO-LEAF anlæg.

No-Weed teknik, med betjeningspanel, slangerulle, lanse, dyser og Honda motor m.m.


