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Bladblazer PC82BPB (82V accu)
• Zeer comfortabel te dragen op de rug. 
• Variabele snelheden, cruise control en 

krachtige ‘boost’ functie.
• Gewicht: 3,7 kg.

HANDGEDRAGEN EN RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS
Lozeman Tuinmachines biedt diverse bladblazers, van lichtgewicht voor thuisgebruik tot krachtige blazers voor professionele toepassingen. 
Powerworks heeft een complete range aan hoogwaardig accu-aangedreven handgereedschap. De 60V range is ontwikkeld voor particulier 
gebruik, de 82V range is bijzonder geschikt voor professioneel gebruik. Het merk ECHO bestaat al meer dan 60 jaar en staat bekend om haar 
machines met krachtige motoren en hoge kwaliteit. Ook Echo biedt bladblazers met accu. 

€ 252,09 *

Bladblazer PC82BL (82V accu)
• Variabele snelheden.
• Prettige handgreep.
• Gewicht: 2,7 kg.

€ 210,08 *

Bladblazer PD60BPB (60V accu)
• Zeer comfortabel te dragen op de rug.
• Variabele snelheden, cruise control en 

krachtige ‘boost’ functie.
• Gewicht: 3,7 kg.

€ 168,06 *

Bladblazer PD60AB (60V accu)
• Variabele snelheden en cruise control.
• Prettige handgreep.
• Gewicht: 2,3 kg.

€ 109,24 *

Bladblazer PB-250
• Handgedragen, comfortabel en zonder 

rotatie-effect.
• 0,92 pk benzinemotor (inhoud 0,5 L)
• Gewicht: 4,3 kg.

€ 222,31

Bladblazer PB-2520
• Handgedragen, semi-professioneel model.
• 1,24 pk motor (inhoud 0,6 L)
• Lichtgewicht: 3,9 kg.

Bladblazer PB-255ES
• Handgedragen, professioneel model.
• Optioneel: vacuum-kit en opvangzak.
• 1,07 pk benzinemotor (inhoud 0,5 L)
• Gewicht: 4,8 kg.

€ 288,43

Bladblazer/zuiger ES-250ES
• Handgedragen bladblazer, bladzuiger 

en hakselaar (Shred ‘N’ Vac). Inclusief 
blaaspijp, aanzuigbuis en opvangzak.

• Verkleint het materiaal tot 1:12.
• Gewicht: 5,7 kg.

€ 313,22

Bladblazer PB-265ESLT
• Ruggedragen.
• Stil en met goed antivibratiesysteem.
• 0,95 pk benzinemotor (inhoud 0,7 L)
• Gewicht: 6,0 kg.

€ 395,87

Bladblazer PB-580
• Ruggedragen met geventileerd harnas en 

comfortabele schouderriemen.
• 2,79 pk benzinemotor (inhoud 1,8 L)
• Gewicht: 10,3 kg.

Bladblazer PB-770
• Ruggedragen met comfortabele en 

isolerende draagharnas.
• De sterkste bladblazer van ECHO.
• 3,05 pk benzinemotor (inhoud 2,0 L)
• Gewicht: 11 kg.

€ 619,01

Bladblazer PB-760LN
• Ruggedragen, comfortabel draagharnas 

met isolerende werking.
• Zeer stil: slechts 65 dB(A).
• 2,64 pk benzinemotor (inhoud 2,0 L)
• Gewicht: 11,8 kg.

€ 690,08

€ 132,20 *
incl. BTW

€ 203,35 *
incl. BTW

€ 254,20 *
incl. BTW

€ 305,03 *
incl. BTW

€ 349,00 
incl. BTW

€ 835,00 
incl. BTW

€ 749,00 
incl. BTW

€ 479,00 
incl. BTW

€ 379,00 
incl. BTW

€ 269,00 
incl. BTW € 247,11 € 299,00 

incl. BTW

€ 470,25 € 569,00 
incl. BTW

Bladblazer DPB-600 (50V accu)
• Handgedragen, met snelheidsregeling.
• Comfortabel en met superieure bediening 

zonder rotatie-effect.
• Gewicht: 3,2 kg.

€ 230,58 * € 279,00 *
incl. BTW

Bladblazer ECPLB (58V accu)
• Handgedragen, met snelheidsregeling.
• Makkelijk te bereiken bedieningstoetsen.
• Gewicht: 2,5 kg.

€ 172,73 * € 209,00 *
incl. BTW

*prijs is excl. accu en lader



BLADBLAASMACHINES
De loopmodellen van Billy Goat zijn zeer krachtig en zijn door hun compacte formaat ook ideaal voor gebruik in kleinere ruimtes zoals tuinen en 
op schoolpleinen. De bladblazers van Intermac zijn voor of achter de trekker te monteren met een driepuntsaansluiting, ideaal voor bedrijfsmatig 
gebruik.

Bladblazer SXM290-3P
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Krachtig, professioneel model.
• Voor tractoren met min. 10-15 pk.
• Incl. aftakas (540 t/min).

€ 2295,00 € 2776,95 
incl. BTW

Bladblazer ASF390
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Krachtig, professioneel model.
• Voor tractoren met min. 20-25 pk.
• Incl. aftakas (540 t/min).

€ 3300,00 € 3993,00 
incl. BTW

Bladblazer ASF450
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Krachtig, professioneel model.
• Voor tractoren met min. 35-40 pk.
• Incl. aftakas (540 t/min).

€ 5180,00 € 6267,80 
incl. BTW

Bladblazer ASF391/SG
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Blaasmond 180° draaibaar met hydromotor.
• Voor tractoren met min. 20-25 pk.
• Incl. aftakas (1000 t/min).

€ 4495,00 € 5438,95 
incl. BTW

Bladblazer ASF451/SG
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Blaasmond 180° draaibaar met hydromotor.
• Voor tractoren met min. 35-40 pk.
• Incl. aftakas (1000 t/min).

€ 7285,00 € 8814,85 
incl. BTW

Bladblazer F601H
• Handig loopmodel op wielstel.
• Compact instapmodel.
• Lichtgewicht: slechts 36 kg.
• 6 pk Briggs & Stratton motor.

€ 1451,00 € 1755,71 
incl. BTW

Bladblazer F902H
• Handig loopmodel op wielstel.
• Krachtig, voor (semi-)professioneel gebruik.
• Luchtstroomregeling op het stuur.
• 9 pk Honda motor.

€ 1807,00 € 2186,47 
incl. BTW

Bladblazer F1302H
• Handig loopmodel op wielstel.
• Zeer krachtig, voor professioneel gebruik.
• Luchtstroomregeling op het stuur.
• 13 pk Honda motor.

€ 2195,00 € 2655,95 
incl. BTW

Bladblazer SXM290
• Speciaal voor tweewielige tuintractoren.
• Past op Ferrari 530(S/HY), 338, 340, 360.
• Links en rechts te gebruiken.
• Met in hoogte verstelbare zwenkwielen.

€ 2045,00 € 2474,45 
incl. BTW



BLADVEGERS EN KLEPELMAAIERS MET OPVANG
Een bladveger is een eenvoudig werktuig om blad en gemaaid gras direct op te ruimen van uw gazon of erf. Door middel van borstels wordt 
het afval in de bak getrokken. De bladvegers van Champenois en Intermac zijn gemakkelijk achter een zitmaaier of trekker te gebruiken. Voor 
het maaien en opvangen tegelijk biedt Lozeman Tuinmachines twee soorten klepelmaaiers met grote opvangbak van het merk Rinieri.

Bladveger Europ ‘90
• Getrokken gras- en bladveger.
• Veegt d.m.v. een pick-up borstel die het 

afval in de bak werpt (385 L).
• Werkbreedte 90 cm.

Bladveger PRO120
• Getrokken gras- en bladveger.
• Veegt d.m.v. een pick-up borstel die het 

afval in de bak werpt (510 L).
• Werkbreedte 120 cm.

€ 2370,00 € 2867,70 
incl. BTW

Bladveger ST120
• Getrokken gras- en bladveger.
• 600 L opvangbak, handmatig te legen.
• Werkbreedte 120 cm.

€ 2995,00 € 3623,95

incl. BTW

Bladveger ST120C
• Getrokken gras- en bladveger.
• Aandrijving d.m.v. aftakas (incl.).
• 600 L opvangbak, handmatig te legen.
• Werkbreedte 120 cm.

€ 3400,00 € 4114,00

incl. BTW

Bladveger ST150C
• Getrokken gras- en bladveger.
• Aandrijving d.m.v. aftakas (incl.).
• 750 L opvangbak, optioneel met 

hydraulisch leegkiepsysteem.
• Werkbreedte 150 cm.

€ 4050,00 € 4900,50

incl. BTW

Bladveger ST180C
• Getrokken gras- en bladveger.
• Aandrijving d.m.v. aftakas (incl.).
• 900 L opvangbak, optioneel met 

hydraulisch leegkiepsysteem.
• Werkbreedte 180 cm.

€ 5175,00 € 6261,75

incl. BTW

Klepelmaaier TRM-R 130
• Met gras- en bladcollector (850 L)
• Voor gebruik in de driepuntsaansluiting 

achter de trekker.
• Met hydr. cilinder voor leegkiepen.
• Werkbreedte 130 cm.

€ 4805,00 € 5814,05

incl. BTW

Klepelmaaier TRM-R 150
• Met gras- en bladcollector (1000 L)
• Voor gebruik in de driepuntsaansluiting 

achter de trekker.
• Met hydr. cilinder voor leegkiepen.
• Werkbreedte 150 cm.

€ 5110,00 € 6183,10

incl. BTW

€ 1940,00 € 2347,40 
incl. BTW



BLADZUIGMACHINES
Voor het bladruimen in tuinen, parken, straten en parkeerterreinen is een bladzuigmachine een ideale oplossing. Blad en licht afval wordt 
opgezogen en het terrein is direct opgeruimd. De loopmodellen met opvangzak van Benassi zijn compact en wendbaar. Met een truckloader 
van Agrinova en Billy Goat wordt het blad rechtstreeks in de laadbak geworpen. De bladzuiger van Intermac heeft een eigen opvangbak en 
kan in de driepunt van de trekker.

Bladzuiger AF100
• Loopmodel met opvangzak van 230 L.
• Brede zuigmond van 70 cm.
• 6,5 pk Briggs & Stratton motor.
• Zuigslang 3 mtr € 135,00 (€ 163,35 incl. BTW)

€ 995,00

Bladzuiger AF200
• Loopmodel met opvangzak van 250 L.
• Brede zuigmond van 75 cm.
• 6,5 pk Briggs & Stratton motor.
• Zuigslang 3 mtr € 115,00 (€ 139,15 incl. BTW)

Bladzuiger OT16 (model Olga)
• Voor montage achterop de truck.
• Met 5 meter zuigslang (ø18 cm).
• 6,5 pk Briggs & Stratton motor.

€ 2230,00

Bladzuiger OT8 (model Otto)
• Voor montage achterop de truck.
• Met 5 meter zuigslang (ø18 cm).
• 10 pk Briggs & Stratton motor.

€ 3360,00

Bladzuiger DL1301H
• Voor montage achterop de truck.
• De vier snijbladen verkleinen afval tot 

1/12 waardoor er meer op de kar past.
• Met 3 meter zuigslang (ø20 cm).
• 13 pk Honda motor.

€ 3465,00

Bladzuiger DL2900V
• Voor montage achterop de truck.
• Met zes snijbladen i.p.v. vier.
• Afvoerpijp kan 360° gedraaid worden.
• Met 3,75 meter zuigslang (ø30 cm).
• 28 pk Briggs & Stratton motor.

€ 7523,00

Bladzuiger DL1801VEU
• Voor montage achterop de truck.
• De vier snijbladen verkleinen afval tot 

1/12 waardoor er meer op de kar past.
• Met 3 meter zuigslang (ø25 cm).
• 18 pk Briggs & Stratton motor.

€ 4502,00

Bladzuiger DL1801VEEU
• Voor montage achterop de truck. 
• 18 pk Briggs & Stratton motor met elek-

trische start. 
• Zie specs DL1801VEU.

€ 4654,00

€ 1203,95 
incl. BTW € 1995,00 € 2413,95 

incl. BTW

€ 2698,30 
incl. BTW

€ 4192,65 
incl. BTW

€ 5447,42 
incl. BTW

€ 9102,83

incl. BTW

€ 5631,34 
incl. BTW

€ 4065,60 
incl. BTW

Bladzuiger ASS39P3C60
• Montage in de driepuntsaansluiting.
• Met 600 L opvangbak, 100 cm zuigmond 

en vier wielen.
• Aangedreven borstel in de zuigmond.
• Incl. aftakas (540 t/min).
• Optioneel met zijborstel(s).

€ 8385,00 € 10145,85 
incl. BTW



BLADRUIMEN MET UW GRASMAAIER
Lozeman Tuinmachines is al jarenlang verkooppunt van de zitmaaiers van de merken Grasshopper en Gianni Ferrari. Deze maaiers zijn 
uitermate geschikt voor bladruimen en/of bladopvang. Grasshopper heeft voor haar frontmaaiers een bladzuiger en bladblazer ontwikkeld 
die gemakkelijk aan te koppelen zijn op de plek van het maaidek. Zo is de Grasshopper multi-functioneel inzetbaar. Het merk Gianni Ferrari 
staat bekend om haar professionele maaiers met grote grasopvangbak. Ook voor deze frontmaaiers zijn diverse werktuigen verkrijgbaar.

Bladzuiger RemoteVac
• Flexibele zuigslang van 3,7 m (ø15 cm) voor 

handmatig bladruimen.
• Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken.
• Verkleint het afval in de blower zodat er 

meer in de opvagbak past.
• Combineren met PowerVac opvangbak. 

Bladblazer Turbine Blower
• Zeer krachtige bladblazer voor 

professioneel gebruik.
• Ideaal voor grote terreinen.
• Blaasmond is 360° draaibaar zodat de 

blaasrichting perfect in te stellen is.
• Aftakas aangedreven.

• Grasmaaien en opvangen in één keer.
• Krachtig en efficiënt zuigmechanisme.
• Vangt ook nat gras, langere plantenresten en bladeren in één keer op.
• Verkrijgbaar met metalen opvangbak of opvangzakken.
• Eenvoudige bediening vanaf de bestuurdersstoel.
• Geen speciaal maaidek nodig. Sluit de zuiger en de opvangbak aan en u kunt direct aan de slag.
• Grasshopper behoudt zijn zero-turn wendbaarheid, ook met het opvangsysteem.

Ontdek ook het Grasshopper PowerVac opvangsysteem

Diverse varianten verkrijgbaar, 
vraag naar de mogelijkheden

• Kleine en grote frontmaaiers, compleet met hoogwaardig gras- en bladopvangsysteem.
• Het opvangsysteem is volledig in de machine geïntegreerd.
• Krachtig afzuigsysteem, ook nat gras, blad en afval wordt direct afgevoerd naar de opvangbak.
• Zeer robuuste opvangbak van schokbestendig materiaal.
• Optioneel met hydraulisch hoogleegkiepsysteem voor makkelijk leeggooien.
• Diverse werktuigen verkrijgbaar, zoals veegmachines, verticuteerders, zuigslang, 

klepelmaaiers met of zonder opvang, sneeuwblazers en sneeuwschuiven.

Gianni Ferrari: dé specialist in maaiers met opvangsysteem

€ 1830,00 € 2214,30 
incl. BTW € 5999,00 € 7258,79 

incl. BTW

Versie 04-11-2020. Prijswijzigingen voorbehouden




