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Gräset är 
grönare 
på andra 
sidan.
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Vi vet.
Men för oss på Klippo® är gräs inte bara något 
som är vackert att titta på eller att umgås på.
 Det är något som ska skötas, år efter år 
– helst så problemfritt som möjligt.
 I mer än 50 år har vi på Klippo byggt gräs-
klippare för hand – med stor precision och 
känsla. Den helgjutna kåpan i aluminium är det 
som de flesta förknippar med Klippo.   
 Genom att den är gjuten i ett stycke är den 
robust och stabil och den rostar heller aldrig.
 Men ska du välja ny gräsklippare så titta 
också på hjul, handtag, axlar och motorer. 
 På Klippo är det mesta överdimensionerat  
för att klara många års slit i din trädgård.
 Gräs är också en del av vår miljö och du har 
flera olika Svanenmärkta Klippo maskiner att 
välja mellan.
 Klippo kallas ofta för Evighetsmaskinen på 
grund av sin pålitlighet – den ställer upp och 
gör sitt jobb – år efter år. 
 Och det gör livet både grönt och skönt för 
många nöjda Klippo ägare.

INNEHÅLL

GRÄSKLIPPARE

KONSUMENTMASKINER .......... 12
Mulcher................................................ 14
Uppsamlare ...................................... 22
Cylinder ............................................... 28

PROFFSMASKINER .....................34
Mulcher................................................ 36
Uppsamlare ...................................... 39

TRÄDGÅRDSMASKINER
Vertikalskärare ................................ 40
Jordfräsar ........................................... 43

ORIGINALDELAR .................... 46

TEKNISKA FAKTA .................. 48



Att köpa Klippo® 
är att köpa 
sig fri från 
bekymmer.

Väljer man Klippo® påbörjar man ett livslångt förhållande. Ingen annan 
klippare har så gott rykte för sin tillförlitlighet.
 Enklaste sättet att förstå skillnaden mellan en Klippo maskin och 
andra klippare är att knacka på kåpan – inget plåtskrammel här inte. 
När man väl förstått och översatt detta till ett problemfritt ägande – ja 
då brukar skaran av Klippo ägare öka.
 Har du köpt en Klippo maskin behöver du inte tänka på gräsklippare 
längre, bara sköta om den du har. Skulle du ändå någon gång få för dig 
att köpa en ny gräsklippare från Klippo så beror det sannolikt på att du 
tänker låta din gamla gå i arv – kanske till något av barnen. 
 Så är livet med Klippo.
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Vi sköter alla om våra trädgårdar och gräsmattor för att kunna 
njuta av dem. Men vi har också ett gemensamt ansvar för att 
naturen ska må bra.
 Klippos miljötänkande innebär att vi nu har 9 versioner av 
Svanenmärkta maskiner. De måste leva upp till de hårdaste 
avgaskraven i världen, vilket bland annat innebär att utsläpp 
av koloxid, kolväte och kväveoxider är mycket låga. Det är bra 
både för miljön och för våra egna luftvägar. En Svanenmärkt 
Klippo® gräsklippare ska klara av att behålla dessa låga 
utsläppsnivåer också efter flera års hård användning.
 Svanenmärkningen innebär också tuffare krav när det gäller 
buller och vibrationer – vilket gör klippningen behagligare.
 Så dra gärna dina grässtrå till vår gemensamma stack av 
miljömedvetande du också.
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Vi borde dra fler 
strån till stacken.

Vi vet.

SIS miljömärkningskriterier för Svanenmärkning delar in gräsklippare i olika kategorier 
beroende på förmodad användningstid per år.

Kategori A – användningstid ca 30 minuter/vecka (privat bruk)
Kategori B – användningstid ca 1 timme och 30 minuter/vecka (privat bruk)
Kategori C – användningstid mer än 1 timme och 30 minuter/vecka (professionellt bruk)

Det som skiljer kategorierna åt är framför allt kraven på utsläppens storlek och att det slitprov 
motorn genomgår före mätning är längre och tuffare när det gäller framför allt kategori C.



HONDA GCV 160
En kraftigare variant av GCV 135. Inte lika tyst, men så ren att den 
klarar SVANEN-märkningens krav för proffsklippare (kategori C). 
Även denna mycket lättstartad. Konstruerad som en modern 
bilmotor med överliggande kam (OHC), toppventilteknik och 
flottörförgasare med choke. Relativt låg vikt. Pappersfilter med 
snäppfästen underlättar service. En motor för den som prioriterar 
mycket goda startegenskaper, råstyrka och låga utsläpp. 

• Sitter på Comet S GCV och Pro 21 S GCV. Volym: 160 cm3

De går och går
och går.

HONDA GCV 135
Den tystaste och renaste motorn vi har i sortimentet. Samtliga  
modeller som har denna motor är SVANEN-märkta enl. kategori C,  
dvs. de hårdaste kraven (se sidan 7). Mycket lättstartad. Konstruerad 
som en modern bilmotor med överliggande kam (OHC), toppventil-
teknik och flottörförgasare med choke. Relativt låg vikt. Pappersfilter 
med snäppfästen underlättar service. En motor för den som prioriterar 
mycket goda startegenskaper, lågt ljud och låga utsläpp. 

• Sitter på Excellent GCV, Excellent S GCV, Pro 17 GCV, Pro 19 GCV 
och Pro 19 S GCV. Volym: 135 cm3

BRIGGS & STRATTON 
750 SERIES DOV
En modern motor med toppventilteknik och komfortabelt ljud. 
Klarar SVANEN-märkningens krav för konsumentklippare (kategori 
A). Mycket lättstartad och försedd med Ready Start (se 675-series). 
En motor för den som prioriterar mycket goda startegenskaper, 
råstyrka och relativt låga utsläpp. 

• Sitter på Comet S, Pro 19 S och Cobra S. Volym: 160 cm3

BRIGGS & STRATTON 
675 SERIES
I grunden samma motor som 625-series, men försedd med Ready 
Start. Detta innebär att den är mycket lättstartad. Fler ingreppspunkter 
i startapparaten, automatchoke och automatprimer som regleras med 
en bimetall är tekniken bakom denna ”startmetod”. En motor för den 
som prioriterar mycket goda startegenskaper och råstyrka. 

• Sitter på Excellent och Excellent S. Volym: 190 cm3

BRIGGS & STRATTON 
550 SERIES
Den enklaste av våra motorer. Liten och med låg vikt. Sidventils-
teknik och membramförgasare med skumgummifilter. Primerstart 
för säker start, dvs. en gummiblåsa som pumpar in extra bränsle 
i förgasaren vid start. En motor för den som prioriterar låg vikt, 
lågt pris och hyggliga startegenskaper. 

• Sitter endast på Triumph. Volym: 158cm3

BRIGGS & STRATTON
850 SERIES 
En ny proffsmotor med hög motoreffekt. Motorn är försedd med 
Ready Start (se 675 Series) vilket gör den mycket lättstartad.  
Gjutjärnsfodrad cylinder säkerställer goda prestanda och utsläpps-
värden under mycket lång tid. Motorn är försedd med oljefilter och 
trycksmörjning vilket förlänger motorns livslängd avsevärt. 
Dubbeltätande luftfilter minskar behovet av att byta luftfilter, minskar 
motorns oljeförbrukning och ljudnivå. En professionell motor för den 
som prioriterar styrka, goda startegenskaper och lång livslängd.

• Sitter på Pro Cobra S. Volym: 190 cm3

 

BRIGGS & STRATTON 
750 SERIES DOV EL
Samma motor som föregående, men försedd med elstart. Lika enkel 
att starta som en bil dvs. bara vrida på nyckeln. Separat laddare 
medföljer för kompletteringsladdning, t.ex. under vinterförvaringen. 
Snörstart med Ready Start (se 675-series) finns om batteriet skulle 
bli urladdat. En motor för den som prioriterar komfort, råstyrka och 
relativt låga utsläpp. 

• Sitter på Comet SE och Cobra SE. Volym: 160 cm3

Vi vet.

Klippo® vore inte Klippo utan en tillförlitlig motor.  
Men att få lov att vara en del av Klippos kvalitetsrykte 
ställer naturligtvis stora krav på de motorer vi väljer  
för våra olika klippare. Vi väljer enbart kvalitetsmotorer 
från Honda och Briggs & Stratton.
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BRIGGS & STRATTON 
825 SERIES
En motor med toppventilteknik med stötstänger och flottörfögasare 
för primestart (se 550-series). Stor cylindervolym ger god råstyrka. 
Stålfodrad cylinder, förstärkta lager och ventiler sörjer för lång hållbar-
het, liksom dubbla luftfilter. En motor för den som prioriterar råstyrka, 
goda startegenskaper och lång hållbarhet. 

• Sitter på Pro 21 S. Volym: 190cm3

BRIGGS & STRATTON
625 SERIES
Råstark motor med sidventilsteknik och flottörförgasare med 
primerstart. Lättstartad, men kräver lite ”snärt” i draget. En motor 
för den som prioriterar råstyrka med goda startegenskaper. 

• Sitter på Champion och Brilliant S. Volym: 190 cm3



REM 

Slitstark rem framtagen 
speciellt för Klippos växellådor, 
som sörjer för lång och säker drift. 

Klippo® drivning.
Det är insidan som räknas – också för en gräsklippare. 
Klippos unika framhjulsdrift är uppbyggd med en rem 
från vevaxeln till en vinkelväxel, som i sin tur överför 
kraften till en rem som driver framhjulen. Det sitter fyra 
kullager i vinkelväxeln, växellådans ingående axel är 
kullagrad och remspännaren har ett kullager som rem-
men löper över. 

Alla kullager är dubbeltätade och underhållsfria 
metallkullager. Vinkelväxelhuset är gjort av aluminium 
och växelhuset i glasfiberförstärkt polyamid. 
 Tycker du att detta låter väl tekniskt? Du får ursäkta 
att vi är som vi är när vi berättar om våra maskiner 
– teknisk stolthet kan vi kalla det. Egentligen räcker 
det med att lita på att Klippo® håller samma höga 
kvalitet i alla detaljer. 

REMSKIVOR 

Remmen löper över 
remskivor som med- 
verkar till att överföra 
kraften från motorn 
till drivhjulen.

KOPPLINGSARM 

För mjuk och smidig i- och 
urkoppling av drift. 

KULLAGER  

Justerbart kullager 
som håller remmen 
lagom spänd.

Alla Klippos proffsmaskiner 
(utom Pro 17 GCV) är utrus-
tade med sidoskydd, som  
sitter på konstant avstånd 
från marken oavsett klipp-
höjd, för ökad säkerhet.

Klippos hjul är inte som 
andra hjul. De är extremt 
lättrullade och hållbara. 
De har, så klart, under-
hållsfria kullager, stabila 
stålfälgar och breda, 
riktiga gummidäck som 
ger ett bra fäste och 
ett lågt marktryck.

Honda eller Briggs & Stratton, 
bara det bästa är gott nog. 
Bland B&S motorerna finns 
fyra med ”Ready Start” som är 
extra lättstartad. Du behöver  
inte choka eller ”prima” fram 
något bränsle.

Ställbart handtag  
gör det enklare att 
klippa intill buskar, 

häckar och träd. Inga 
fler grenar i ansiktet.
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BREDA GUMMIDÄCK
Riktiga gummidäck för bra fäste  
och lågt marktryck.

HJULRENSARE
Håller däcken rena från gräsklipp 
vilket minimerar risken för att gräs-
strängar hamnar på gräsmattan 
(gäller Champion™, Excellent™ 
och Comet™).

HÖJDINSTÄLLNING
Central höjdinställning som 
justerar alla fyra hjul med ett 
enkelt handgrepp.

STÄLLBART HANDTAG 
Alla som fått en trädgren i ansiktet 
förstår vad vi menar. Klippos hand-
tag kan du vinkla med ett enkelt 
handgrepp, och du kan då gå lite 
vid sidan av klipparen längs häckar, 
träd och buskage.

TVÅ KÅPOR I EN 
Den helgjutna aluminiumkåpan har en löstagbar insats som gör att du får 
"två klippare i en". Insatsen kan du montera av om du inte klippt på länge. 
Då undviker du att det höga och tjocka gräset stop par klippningen. 
Gäller 48 och 53 cm mulchermodeller.

STÅLFÄLG
Stålfälgar med dubbla kullager som 
gör hjulen lättrullade och hållbara.

READy START
Excellent™, Excellent™ S 
och Comet™ S är utrustade 
med bekväm Ready Start för 
att motorn skall bli så enkel 
och lättstartad som möjligt.

CROSS-CUT
En typ av Mulcherkniv 
som med hjälp av fyra 
skär finfördelar gräset. 
Gäller samtliga Excellent- 
och Comet-modeller.

DRIVNING 
Transmissionen är 
unik för Klippo®. Den är 
uppbyggd med kullager 
och med en kilrem som 
överför kraften till fram-
hjulen. Enkelheten gör 
att drivningen i princip 
är underhållsfri.

FRAMHJULSDRIFT 
Framhjulsdriften gör maskinen lättare 
att köra vilket underlättar arbetet på 
stora eller kuperade gräsmattor.

Den intelligenta, miljövänliga och ”lata” 
tekniken. Mulcher kommer från engelskan 
och betyder ungefär ”mala ner”. Tekniken 
är enkel och därför mycket tillförlitlig.
 Mulchertekniken innebär att kåpan 
samverkar med en fast kniv som sitter 
direkt på motorns axel. Kniven är konstru-
erad så att den klipper i flera olika nivåer 
under sin rotation. Tekniken kallas ibland 
därför också för multiklipp. 
 Grässtråna blir finfördelade och sprids 
ner i gräsmattan som extra gödning. Du 
behöver alltså inte räfsa eller samla upp 
det klippta gräset om du klipper tillräckligt 
ofta (en gång i veckan räcker oftast). 
 Det klippta gräset fungerar som  
gödning för gräsmattan och besparar dig 
tid, arbete och pengar när det gäller gräs-
mattans skötsel. Du sparar också miljön 
genom att kraftigt minska användningen 
av t ex konstgödsel. 
 Det är nästan så att din gräsmatta skö-
ter sig själv med hjälp av Mulcher-tekniken.

KlIPPO® Mulcher

MOTORER
Klippo använder kraftfulla 
och starka kvalitetsmotorer 
från de etablerade tillverkarna 
Briggs & Stratton och Honda. 
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ENERGy™
Energy är Klippos el-drivna klippare. Och eftersom det är en Klippo® 
är den byggd utan några kompromisser. Den är stabil och lätt-
manövrerad och konstruerad för bästa möjliga klipp resultat. liksom 
de flesta av våra klippare är Energy till stor del återvinningsbar.

Nätansluten, 230 V. Klippbredd 42 cm. Klipphöjd 25-50 mm.  
Motor El 230 V/1300 watt. Vikt 22 kg. Art nr 9652297-01
PRIS 3.200:- (2.560:- ex. moms)

n  MIljövänlIg - avgaSfRI
n  låg ljudnIvå
n  MulcheRklIPPnIng föR effektIv gRäSMatteSkötSel
n  lätt och SMIdIg att hanteRa
n  kvalItetSMaSkInen bland elklIPPaRna

TRIUMPH™
Vår minsta bensindrivna maskin, basutrustad med alla klass iska 
Klippo detaljer: helgjuten aluminiumkåpa, stålhjul med dub b la 
helkapslade kullager och ergonomiskt handtag ställbart både i 
höjd- och sidled för att underlätta alla arbetssituationer. 

Klippbredd 42 cm. 
Klipphöjd 25-50 mm. 
Motor Briggs & Stratton 550 Series. 
Vikt 25 kg. Art nr 9652296-01
PRIS 3.750:- (3.000:- ex. moms)

n  MulcheRklIPPnIng föR effektIv gRäSMatteSkötSel
n  lätt och SMIdIg att hanteRa
n  klIPPo-kvalItet I ett koMPakt foRMat

För er som 
ställer lite högre 
krav finns även 

Klippo®  
Pro 17 GCV 
se sidan 36. 

Vill du veta  
mer om våra  

motorer  
se sidan 8-9.

ENERGy

TRIUMPH

CHAMPION™
En mästare för små och medelstora gräsmattor. 
låg vikt och perfekt balans gör den extremt lätt-
körd. Kåpan är försedd med en avtagbar insats. 
Om gräset är högt eller tjockt går klippningen 
lättare om du tar bort insatsen. Allt för att du ska 
få perfekt resultat vid olika klipptillfällen. 

Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Briggs & Stratton 625 Series. 
Vikt 29 kg. Art nr 9652239-01
PRIS 4.650:- (3.720:- ex. moms)

n  MulcheRklIPPnIng föR effektIv 
 gRäSMatteSkötSel
n  kRaftfull, Men ändå lätthanteRlIg
n  klaRaR klIPPnIng av Mycket högt gRäS

CHAMPION
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Ett enkelt handgrepp – och du 
har ändrat klipphöjden. Ett tips 
– undvik att klippa gräsmattan 
kortare än 4 cm så slipper du 
riskera uttorkning och slitage.

Klippos tydligaste 
kännetecken – den 
helgjutna aluminium-
kåpan som inte rostar.

1716



EXCELLENT™ S
Samma maskin som Excellent, men här 
försedd med vår unika framhjulsdrift.  
Denna är välkänd för sin pålitlighet, 
slitstyrka och komfortabla hastighet. 
Framhjulsdriften gör maskinen ännu  
lättare att arbeta med, speciellt om  
tomten är backig eller lite större.

Klippbredd 48 cm.  
Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Briggs & Stratton 675 Series.  
Vikt 32 kg. Art nr 9652278-01 
PRIS 6.700:- (5.360:- ex. moms)

EXCELLENT™
En av våra absoluta storsäljare med ett  
enastående klippresultat. Hela Excellent-serien  
är utrustad med Klippos helgjutna aluminium-
kåpa som är unik i sitt slag. För att göra  
klipparen mer allround är kåpan försedd med 
en avtagbar insats. Om gräset är högt eller 
tjockt blir det lättare att klippa om denna insats 
monteras av.

Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Briggs & Stratton 675 Series. Vikt 30 kg. 
Art nr 9652276-01
PRIS 5.300:- (4.240:- ex. moms)

EXCELLENT™ GCV
Samma maskin som Excellent, men med 
en mer förfinad motor. Marknadens kanske 
tystaste och renaste maskin i sin storlek. 
Toppventiler och överligg ande kamaxel är  
en del av hemligheten bakom.  
Miljömärkt med Svanen.

Klippbredd 48 cm. 
Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Honda GCV 135. 
Vikt 28 kg. 
Art nr 9652277-01
PRIS 5.600:- (4.480:- ex. moms)

EXCELLENT™ S GCV
Samma maskin som Excellent GCV 
– kompletterad med den unika fram-
hjulsdriften. En perfekt kombination av 
den unika kåpan med den tysta och rena 
Honda-motorn. Miljömärkt med Svanen.

Klippbredd 48 cm. 
Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Honda GCV 135.  
Vikt 32 kg. 
Art nr 9652279-01
PRIS 7.000:- (5.600:- ex. moms)

E XCELLENT S

E XCELLENT S GCV

n  MulcheRklIPPnIng föR 
 effektIv gRäSMatteSkötSel
n  enkel ManövReRIng genoM fRaMhjulSdRIft*
n  utMäRkt klIPPReSultat Med cRoSS-cut knIv
n  klaRaR klIPPnIng av Mycket högt gRäS
n  Mycket lättStaRtade MotoReR
n  vIbRatIonSdäMPande gRePP
n  MIljöMäRkt Med Svanen **
*  gälleR excellent S och excellent S gcv
**  gälleR excellent gcv och excellent S gcv

E XCELLENT

E XCELLENT GCV

För er som 
ställer lite högre 
krav finns även 
Klippo® Pro 19 

se sidan 36. 
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Vill du veta 
mer om 

Svanenmärkning 
se sidan 7.



n  MulcheRklIPPnIng föR effektIv gRäSMatteSkötSel
n  enkel ManövReRIng genoM fRaMhjulSdRIft
n  utMäRkt klIPPReSultat Med cRoSS-cut knIv
n  tIdSbeSPaRande genoM StoR klIPPbRedd
n  klaRaR klIPPnIng av Mycket högt gRäS
n  Mycket lättStaRtade MotoReR
n  MIljöMäRkt Med Svanen*
*  gälleR coMet S och coMet S gcv

COMET S

För er som 
ställer lite högre 
krav finns även 
Klippo® Pro 21

se sidan 38.

COMET™ S  
En Mulcherklippare som klipper lite bredare och  
som passar dig som har en lite större gräsmatta.  
Alla Comet-klippare är självgående med slitstark  
framhjulsdrift. Miljömärkt med Svanen.

Klippbredd 53 cm. Klipphöjd 30-60 mm. 
Motor Briggs & Stratton 750 Series DOV. 
Vikt 34 kg. Art nr 9652249-01
PRIS 7.450:- (5.960:- ex. moms)

COMET™ S GCV  
GCV betyder att du kan få din Comet 
med en Honda GCV motor. I övrigt är det 
samma maskin som Comet S. Miljömärkt 
med Svanen.

Klippbredd 53 cm. Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Honda GCV 160.  
Vikt 33 kg. Art nr 9652247-01 
PRIS 7.750:- (6.200:- ex. moms)

COMET™ S ELSTART  
Den ultimata bekvämligheten – en Comet 
med elstart. Vrid på nyckeln uppe vid hand-
taget och maskinen är igång.

Klippbredd 53 cm. 
Klipphöjd 30-60 mm. 
Motor Briggs & Stratton 750 Series DOV el. 
Vikt 37 kg. Art nr 9652250-01 
PRIS 8.500:- (6.800:- ex. moms)
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UPPSAMLARSÄCK
Våra uppsamlarmodeller är ut-
rustade med kraftiga och rymliga 
nätuppsamlare.

KOMBINATIONSMÖJLIGHETER 

Med Klippos Cobra-modeller får man flera 
maskiner i en. De kan användas både som 
uppsamlare, mulcher och bakutkast.

Med en uppsamlare är allt ”räfsat 
och klart” när du klippt färdigt. 
Bra för dig som vill ha en helt ren 
och fin gräsmatta när du klippt klart.  
 Det klippta gräset kan du kompos-
tera och blanda med sand och du får 
då ett perfekt toppdressingmaterial. 
 Klippos uppsamlarsystem har 
speciellt utformade knivar som 
tillsammans med kåpans utformning 
”sätter fart” på gräset för maximal 
uppsamlingseffekt. 
 Själva uppsamlaren är rejält 
tilltagen och lika gedigen och stabil 
som själva maskinen.

KlIPPO® Uppsamlare

DRIVNING 

Klippos uppsamlare 
finns antingen med 
fram- eller bakhjulsdrift.

KRAFTIG MOTOR
Samtliga uppsamlarmodeller 
har kraftiga motorer från 
Briggs & Stratton.

LÄTTSTARTADE
Motorerna på Klippos 
uppsamlarmaskiner är i 
grunden lättstartade. 

KRAFTIGA KÅPOR 
Aluminiumkåpor som aldrig rostar, 
optimalt utformade för bästa upp-
samlingsförmåga.
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HÖJDINSTÄLLNING
Central höjdinställning som 
justerar alla fyra hjul med ett 
enkelt handgrepp.

HJULRENSARE
Håller däcken rena från gräsklipp vilket minimerar 
risken för att grässträngar hamnar på gräsmattan 
(gäller Cobra™ S och Pro Cobra™ S).



BRILLIANT™ S
En uppsamlarmaskin med motor från 
Briggs & Stratton. Utrustad med bak-
hjulsdrift, speciellt lämpad för kuperad 
terräng. Stor lätthanterad uppsamlarsäck 
på 62 liter. 
 
Klippbredd 45 cm. 
Klipphöjd 20-70 mm. 
Motor Briggs & Stratton 625 Series. 
Vikt 37 kg. 
Art nr 9652234-01 
PRIS 5.600:- (4.480:- ex. moms)

n  uPPSaMlIng geR Ren 
 och fIn gRäSMatta
n  bRa fRaMkoMlIghet 
 genoM bakhjulSdRIft
n  StoR uPPSaMlaRvolyM 
 geR fäRRe töMnIngaR

COBRA™ S
Klippos absoluta toppmodell med Kombisystem. I grunden en högeffektiv uppsamlarma-
skin som tack vare en tillsats lätt kan förvandlas till Mulchermaskin när du fått kontroll över 
gräsmattan. Aerodynamiska kanaler med extra stor öppning för gräsutkast skapar extremt 
effektiv uppsamling. Uppsamlaren är på hela 65 liter för att minska tömningsfrekvensen. 
 
n  uPPSaMlIng geR Ren och fIn gRäSMatta
n  enkel ManövReRIng genoM fRaMhjulSdRIft
n  StoR uPPSaMlaRvolyM geR fäRRe töMnIngaR
n  kan enkelt StällaS oM tIll MulcheR

COBRA S 
Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 25-55 mm. Motor Briggs & Stratton  
750 Series DOV. Vikt 39 kg. Art nr 9658638-01
PRIS 8.150:- (6.520:- ex. moms) 

COBRA S ELSTART 
Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 25-55 mm. Motor Briggs & Stratton  
750 Series DOV el. Vikt 42 kg. Art nr 9658641-01
PRIS 9.200:- (7.360:- ex. moms) 

COBR A S

BRILLIANT S
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se sidan 8-9.
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CHASSI 

Cylindergräsklipparna har 
stabila chassin i 3 mm pulver- 
lackerad plåt. Tyngden och 
den stora valsen gör att 
gräsmattan får det klassiska 
utseendet med ”ränder”.

RÄFSA 

lawnmaster Golf har en räfsa fram-
för cylindern som reser 
gräset så att varje strå blir klippt.

KlIPPO® Cylinderklippare

STÖDVALS 

Våra cylindergräsklippare är byggda enligt det 
gamla engelska konceptet, med en stor vals bakom 
knivcylindern och en mindre stödvals framför.

KLIPPHÖJD 

Höjden på valsen ställs lätt 
in så att gräset blir klippt i 
den längd du önskar.

MOTOR 

Både lawnmaster och 
lawnmaster Golf är 
utrustade med kraftfulla 
toppventilsmotorer från 
Briggs & Stratton.

Cylinderklippare ger bästa möjliga klippresultat  
genom att grässtråna klipps med samma princip 
som med en sax. Vi kan erbjuda både handdrivna 
och motordrivna varianter.

KNIVCyLINDER 

Separat driven knivcylinder 
för perfekt klippresultat med 
6 (lawnmaster) respektive 
10 (lawnmaster Golf) knivar.

L AWNMASTER
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L AWNMASTER™  GOLF

FREE

L AWNMASTER

FREE™
En klippare av så kallad friklippartyp. Den  
arbetar tyst och tack vare den beröringsfria  
fembladiga knivcylindern är den mycket lätt att 
skjuta framför sig. Klipphöjden kan enkelt ställas  
in i fyra olika nivåer. Hjulen är breda och lätt- 
rullade och den stabila stommen möjliggör klipp-
ning på ett hjul längs gångar och rabatter. Mjukt 
och komfortabelt handtag gör klipparen bekväm 
att använda. Uppsamlare finns som tillbehör. 

Klippbredd 40 cm. Klipphöjd 12-38 mm. 
Vikt 9,1 kg.
Art nr 9649340-51
PRIS 1.250:- (1.000:- ex. moms)
Uppsamlare Art nr 9649010-30 
PRIS 300:- (240:- ex. moms)

n  MIljövänlIg - avgaSfRI
n  låg ljudnIvå
n  bäSt klIPPReSultat Med cylIndeRSkäR
n  lätt och SMIdIg att hanteRa
n  klIPPo-kvalItet I ett koMPakt foRMat

LAWNMASTER™ GOLF 
Klippo® lawnmaster finns även i golf-
utförande. Den är utrustad med en 
10-knivars cylinder samt räfsa framför 
cylindern som reser gräset så att varje 
strå blir klippt. Klipper 174 klipp/m.

Klippbredd 50 cm. Klipphöjd 2-30 mm. 
Motor Briggs & Stratton Vanguard OHV. 
Vikt 68 kg. 
Art nr 9668198-01 
PRIS 23.200:- (18.560:- ex. moms)

LAWNMASTER™ 
Stabilt chassi i 3 mm pulverlackerad plåt. Tyngden 
och den stora valsen gör att gräsmattan får det 
klassiska utseendet med ”ränder”. Uppsamlaren i 
komposit är standard. Maskinen går även att köra 
utan uppsamlare. Motorn är en toppventilsmotor från 
välkända Briggs & Stratton. Klipper 104 klipp/m.

Klippbredd 50 cm. Klipphöjd 7-30 mm.  
Motor Briggs & Stratton Vanguard OHV. Vikt 66 kg.  
Art nr 9668197-01
PRIS 17.600:- (14.080:- ex. moms)

n  uPPSaMlIng geR Ren och fIn gRäSMatta
n  oPtIMalt klIPPReSultat
n  göR eleganta ”WeMbley-RändeR”
n  tIdSbeSPaRande genoM StoR klIPPbRedd

3130



Att klippa 
varje dag 
är ingen lek.

Vi vet.
Att Klippo® är en favorit bland alla dem 
som har gräsklippning som en del av 
sitt jobb är kanske inte så konstigt.
 Tillförlitlighet är naturligtvis A och O 
– det ska fungera i ur och skur – så är 
det bara.
 Klippos proffssortiment innehåller 
klippare som är utrustade med extra 
kraftiga och tåliga motorer och handtag 
som är vibrationsdämpande för bättre 
arbetsmiljö.
 De flesta proffsmaskiner uppfyller 
de högsta kraven på avgasrening och 
bullernivå.
 På Klippo ser vi det som en stor 
fördel att kunna ta del av de professio-
nella användarnas synpunkter på våra 
maskiner. Det är till gagn inte bara för 
utvecklingen av vårt professionella 
sortiment – dessa erfarenheter överför 
vi till alla våra Klippo maskiner.
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VIBRATIONSDÄMPNING 
Våra proffsklippare är alla utrustade med 
vibrationsdämpande handtag för att ni 
som klipper ofta och länge ska undvika 
vibrationsskador i armar och leder. 

FÖRSTÄRKTA DETALJER 
Speciellt utsatta detaljer är förstärkta 
för att klara hårda påfrestningar vid 
professionell gräsvård.

TVÅ KÅPOR I EN 
Den helgjutna aluminiumkåpan har en löstagbar 
insats som gör att du får "två klippare i en".
 Utan insats kan du klippa högt och tjockt 
gräs effektivt utan stopp. Gäller ej Pro 17 GCV.

Att ha gräsklippning som jobb kräver maskiner 
som klarar dag efter dag utan att ge upp.
 Men det ställer också extra krav på att 
maskinerna har en ergonomisk design som 
är rädd om användaren. Handtagen är klädda 
med ett mjukt gummimaterial som ökar  
komforten. Och säkerhetsbygeln är utformad 
för att alltid kännas stabil och för att ligga bra  
i händerna på användaren.

KlIPPO® Pro KRAFTIG MOTOR
Samtliga proffsmodeller är 
utrustade med extra kraftiga 
och tåliga motorer.

LJUDDÄMPARE 

Eftersom Klippo® har så många  
professionella användare läggs 
extra stor vikt vid bra ljuddämp-
ning för att upprätthålla en god 
arbetsmiljö.

GALVANISERAT SIDOSKyDD 
Alla våra Pro-gräsklippare (utom Pro 17 GCV) är utrustade 
med sidoskydd, som sitter på konstant avstånd från marken 
oavsett klipphöjd, för ökad säkerhet för omgivningen.

FRAMHJULSDRIFT 
Klippos proffsmaskiner finns 
både med och utan drivning. 
Den praktiska och lätthanterliga 
framhjulsdriften får sin kraft via 
Klippos unika transmission.
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HÖJDINSTÄLLNING
Central höjdinställning som 
justerar alla fyra hjul med ett 
enkelt handgrepp.

HJULRENSARE
Håller däcken rena från gräsklipp 
vilket minimerar risken för att gräs-
strängar hamnar på gräsmattan 
(gäller ej Pro 17 GCV).



PRO 19 S

PRO 17 GCV 
Ett svar på många proffsanvändares önskemål: 
en liten, lätt och tyst proffsklippare. Så liten, smidig 
och behaglig att den ofta kan ersätta trimmern, 
men är mycket behagligare att arbeta med.  
Naturligtvis utrustad med vibrationsdämpat  
handtag för bättre komfort vid långa arbetspass. 
Miljömärkt med Svanen (enl. kategori C1).

Klippbredd 42 cm. Klipphöjd 25-50 mm. 
Motor Honda GCV 135. Vikt 27 kg. 
Art nr 9652301-01
PRIS 5.300:- (4.240:- ex. moms)

n lätt och SMIdIg att hanteRa
n bRänSleSnål och tyStgående

PRO 17 GCV

PRO 19 GCV

n MulcheRklIPPnIng föR 
 effektIv gRäSMatteSkötSel
n MIljöMäRkt Med Svanen*
n klaRaR klIPPnIng av Mycket högt gRäS**
n bRänSleSnål och tyStgående
n vIbRatIonSReduceRande handtag
 * gälleR ej PRo 21 S 
 ** gälleR ej PRo 17 gcv

PRO 19 GCV 
Utrustad för långa, säkra arbetspass i många år 
– avvibrerat handtag, galvaniserade sidoskydd, 
förstärkta detaljer och kraftfull Honda-motor. låga 
utsläpp gör att maskinen klarar Svanens tuffa krav 
på avgasemissioner. Mulcherinsats ingår men är inte 
monterad på denna maskin då den ofta används  
till ytor som klipps sällan. Miljömärkt med Svanen 
(enl. kategori C1).

Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 30-60 mm. 
Motor Honda GCV 135. Vikt 31 kg. 
Art nr 9652290-01 
PRIS 6.500:- (5.200:- ex. moms)

n bRänSleSnål och tyStgående

PRO 19 S 
Som Pro 19 GCV, men med en pålitlig toppventils-
motor från Briggs & Stratton. Dessutom är den för-
sedd med vår unika framhjulsdrift. Denna är välkänd 
för sin pålitlighet, slitstyrka och komfortabla hastig-
het. Framhjulsdriften gör maskinen ännu lättare att 
arbeta med, speciellt om gräsytan är backig eller lite 
större. Miljömärkt med Svanen (enl. kategori A).

Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Briggs & Stratton 750 Series DOV.  
Vikt 34 kg. Art nr 9652293-01 
PRIS 8.200:- (6.560:- ex. moms)

n enkel ManövReRIng 
 genoM fRaMhjulSdRIft

PRO 19 S GCV 
Som Pro 19 S men med tyst och ren motor från  
Honda. Framhjulsdriften ger en lättarbetad  
maskin som passar bra för mer kuperad terräng.
Miljömärkt med Svanen (enl. kategori C1).

Klippbredd 48 cm. 
Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Honda GCV 135. 
Vikt 34 kg. 
Art nr 9658643-01 
PRIS 8.400:- (6.720:- ex. moms)

n enkel ManövReRIng 
 genoM fRaMhjulSdRIft
n bRänSleSnål och tyStgående

PRO 19 S GCV
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Vill du veta
mer om

Svanenmärkning  
se sidan 7. 



PRO 21 S 
Självgående gräsklippare för alla typer av arbetsytor. 
Framhjulsdrift underlättar manöverbarheten. Proffs- 
handtag med antivibrationssystem förbättrar ergonomin. 
Den kvalificerade, bränslesnåla toppventilsmotorn med 
dubbla luftfilter och gjutjärnsfoder ger hög prestanda. 

Klippbredd 53 cm. Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Briggs & Stratton 825 Series. Vikt 38 kg. 
Art nr 9652308-01
PRIS 8.900:- (7.120:- ex. moms)

n enkel ManövReRIng genoM fRaMhjulSdRIft
n tIdSbeSPaRande genoM StoR klIPPbRedd

PRO 21 S GCV 
Samma maskin som Pro 21 S, men med Honda-motor. 
låga utsläpp gör att maskinen klarar Svanens tuffa krav 
på avgasemissioner. Toppventiler och överliggande 
kamaxel är en del av hemligheten bakom. Miljömärkt med 
Svanen (enl. kategori C1).

Klippbredd 53 cm. Klipphöjd 30-60 mm. 
Motor Honda GCV 160. Vikt 36 kg.  
Art nr 9652309-01 
PRIS 8.900:- (7.120:- ex. moms)

n enkel ManövReRIng genoM fRaMhjulSdRIft
n tIdSbeSPaRande genoM StoR klIPPbRedd

PRO 21 S

PRO 21 S GCV
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Vill du veta  
mer om  

våra motorer  
se sidan 8-9.

PRO COBRA™ S 
Klippos proffsversion av uppsamlarmaskinen Cobra S. Precis  
som på övriga proffsmaskiner har Pro Cobra S avvibrerat handtag 
för minskade vibrationer och sidoskydd för ökad säkerhet. 
Motorn på denna proffsmaskin är Briggs & Strattons nya kraftfulla 
850 Series med gjutjärnsfodrad cylinder, dubbla luftfilter och 
trycksmörjning med separat oljefilter som ger en mycket lång 
livslängd och slitstyrka. Pro Cobra S kan enkelt förvandlas från 
uppsamlarmaskin till mulchmaskin genom att ta av uppsamlaren 
och montera en insats i kåpan. 

Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 25-55 mm. 
Motor Briggs & Stratton 850 Series. Vikt 44 kg. 
Art nr 9658642-01
Pris 9.300:- (7.440:- ex. moms)

n uPPSaMlIng geR Ren och fIn gRäSMatta
n enkel ManövReRIng genoM fRaMhjulSdRIft
n StoR uPPSaMlaRvolyM geR fäRRe töMnIngaR
n kan enkelt StällaS oM tIll MulcheR
n SIdoSkydd föR ökad SäkeRhet
n vIbRatIonSReduceRande handtag
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VERTIK AL SK ÄR ARE 
S 40 0 B

KlIPPO® Vertikalskärare
Alla Klippo® maskiner är inte gräsklippare. Det finns mer jobb  
i trädgården där du kan få hjälp av en maskin från Klippo. 
En vertikalskärare hjälper dig att lufta gräset – du får bort mossa  
och döda växtdelar snabbt och effektivt – mycket mer effektivt  
än att bara räfsa.

VERTIK AL SK ÄR ARE 
S 40 0 E

VERTIKALSKÄRARE S 400 E
En kvalitetsmaskin inifrån och ut med en kraftfull 
elmotor med 1600 W effekt. Om du föredrar 
eldrift är denna vertikalskärare en pålitlig och tyst 
arbetshäst. lösa knivar och justerbart arbetsdjup. 
Ergonomiskt styre med säkerhetsgrepp. Stålhjul 
med dubbla kullager. 

Arbetsbredd 40 cm. Vikt 35 kg. Art nr 9668193-01
PRIS 4.750:- (3.800:- ex. moms)

VERTIKALSKÄRARE S 400 B
Samma grundkoncept som S 400 E men med stark 
Briggs & Stratton-motor. lösa knivar och justerbart 
arbetsdjup. Ergonomiskt styre med säkerhets-
grepp. Stålhjul med dubbla kullager. 

Arbetsbredd 40 cm. Vikt 35 kg. 
Art nr 9668192-01
PRIS 6.800:- (5.440:- ex. moms)
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KlIPPO® Jordfräsar
En Klippo® maskin som hjälper dig att förvandla 
jorden till planteringsmylla genom att dela sönder 
och blanda in förbättringsmedel och gödsel. 
Robusta och kraftiga jordfräsar som gräver djupt 
och grundligt även i tunga lerjordar.

JORDFRÄS PS 045 H
En maskin med mycket hög arbets kapacitet. Tyst men 
stark Hondamotor med backläge. Inställbart arbetsdjup. 
Plantskydd som standard. Justerbart styre med säker-
hetsgrepp. Styret kan lätt fällas i transportläge. 

Arbetsbredd 50 cm. Vikt 38 kg. Art nr 9668195-01
PRIS 7.100:- (5.680:- ex. moms)

JORDFRÄS ES 03 B
Robust, pålitlig jordfräs som kan sitt jobb.  
lättstartad Briggs & Stratton-motor. 
Inställbart arbetsdjup. Justerbart styre 
utrustat med säkerhetsgrepp. 

Arbetsbredd 40 cm. Vikt 33 kg. 
Art nr 9668194-01 
PRIS 4.850:- (3.880:- ex. moms)

JORDFR ÄS 
PS 045 H

JORDFR ÄS 
E S 03 B

TILLBEHÖR 
Kup-plog Art nr 9668244-01. Passar jordfräsar med 
arbetsdjupsinställningsstag/stödben av rundstång.
PRIS 1.410:- (1.128:- ex moms)
Kup-plog Art nr 5104323-01. Passar jordfräsar med 
arbetsdjupsinställningsstag/stödben av 6 mm plattjärn.
PRIS 1.410:- (1.128:- ex moms)
Järnhjul Art nr 9668245-01
PRIS 1.090:- (872:- ex. moms)
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Klippo®  
vill vara  
Klippo  
hela livet.

Varje detalj i en Klippo® maskin är omsorgsfullt designad 
och producerad för att alla delar ska bli en fungerande 
helhet under många år. 
 När någonting behöver bytas ut – se då till att du får 
KlIPPO ORIGINAl. Alla Klippodetaljer har små finesser 
som kanske inte syns utanpå men som kan göra stor 
skillnad efter en tids användning.
 Tänk också på att garantierna och produktansvaret 
bara gäller om du använder Klippo Originaldelar. Ett tips: 
för bästa möjliga klippresultat bör du byta kniv varje år.

En skarp kniv minskar risken för att gräset torkar ut och angrips av sjukdomar. Om gräsmattan lätt blir brun och får 
mycket ogräs – då kan det bero på en oskarp snittyta. Då är det dags att byta ut den. Använd alltid Klippos originalknivar, 
de är konstruerade och utprovade för optimalt klippresultat, största säkerhet och minsta buller.
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KNIVFÄSTE MED FIBERBRICKA OCH KIL
Knivfäste för 22 mm motoraxel,  
Art nr 5032590-01 och 5029439-01.
Knivfäste för 25 mm motoraxel,  
Art nr 5032592-01 och 5029440-01
(standard på Next och Excellent II
med djup kåpa samt Cobra).

SERVICEPAKET 
502975601 
För gräsklippare med Quantum  
motor och knivtallrik.
Paketet innehåller 1st olja Art nr 5028735-01
1st tändstift Art nr 5029433-01
4st skärtungor Art nr 5029986-01.

OLJESUG
Suger effektivt upp den gamla oljan för att undvika spill vid 
oljebyte. Fungerar även utmärkt vid rensning av avlopp eller 
påfyllning av syra i batterier. 
Art nr 5029395-01

KLIPPO OLJA SAE 30
Specialolja för Klippos gräsklip pare, som håller 
motorn i trim och ökar livslängden. Oljebyte 
rekommenderas minst efter varje säsong. 
Art nr 5028735-01

TÄNDSTIFT
Standardtändstift för motorerna Sprint, 
Quattro och Quantum, Art nr 5029433-01.
Standardtändstift för Intek Edge och DOV,
Art nr 5029443-01. Standardtändstift  
för Honda GCV 135/160. 
Art nr 5029444-01

TÄNDSTIFTSNyCKEL
Standard tändstiftsnyckel, Art nr 5029434-01 
som passar till tändstift med Art nr 5029433-01 
samt 5029444-01. Tändstiftsnyckel till 
Intek Edge och DOV, Art nr 5029445-01

KILREMMAR
Kilremmar finns som originaltillbehör till våra gräsklippare. På förpackningarna 
står beskrivet vilka kilremmar som fungerar till vilka maskiner. Se respektive 
artikelnummer nedan. 
Art nr 5254802-01 Kilrem för Comet t o m 2006 års modell.
Art nr 5254801-01 Kilrem för 21" självgångare.
Art nr 5254799-01 Kilrem för Compact, Excellent, Cobra och nya Comet.
Art nr 5254803-01 Kilrem för Brilliant.
Art nr 5029463-01 Kilrem för speed reduction kit, Collect.
Art nr 5254802-01 Kilrem för speed reduction kit, Collect t o m 2006 års modell.
Art nr 5254776-01 Mellankilrem 1 till Comet 2007.
Art nr 5254800-01 Mellankilrem 2 till Excellent.

KNIVBULT MED FJÄDERBRICKA
Vår vanligaste knivbult Art nr 5029432-01 passar  
till både knivfäste Art nr 5032585-01 och 
5032582-01. Art nr 5032726-01 passar endast 
Brilliant. Art nr 5032727-01, knivbult som sitter 
som standard på Next och Excellent II med den 
djupa kåpan samt Cobra. Fr o m 2007 sitter den-
na knivbult även på Comet II med DOV-motorer.

SPEED REDUCTION KIT
Sänker hastigheten med ca 15-20%.  
Art nr 5029397-01, passar till våra 
uppsamlar maskiner Compact, Pro S col-
lect, Cobra, Pro Cobra S, Pro 19 S, Next 
samt Excellent S. 
Art nr 5029398-01, passar till våra 
mulcher-maskiner Comet, Pro S, Pro S 
HD, samt Pro 21.

OVANKNIV TILL KNIVTALLRIK
Utbytbara ovanknivar till knivtallrik. 
Art nr 5030973-01

CROSS-CUT KNIV m
En ny typ av Mulcherkniv som med  
hjälp av fyra skär finfördelar gräset.  
48 cm/19”. Art nr 5029689-01
53 cm/21”. Art nr 5029691-01

KlIPPO® Originaldelar
Klippo® vill vara Klippo hela livet. 
Serva den med originaldelar.

KNIVTALLRIK
Knivsystem baserat på en tallrik med sex rörliga 
knivar som klipper gräset på olika nivåer. Där-
med klipps varje grässtrå i segment och gräset 
finfördelas och försvinner ner i gräsmattan.
48 cm/19” Art nr 5029707-01
53 cm/21” Art nr 5029709-01

SÄKERHETSKNIV m
Speciellt utformad för arbetsytor med risk för stenar, 
gränsrör, rötter etc. När säkerhets kniven träffar ett hårt 
föremål, fälls den genast ihop för att undvika risken att 
skada motorn. Säkerhets kniven kan åter ställas i sitt 
ursprungsläge om den aktiverats.
48 cm/19” Art nr 5029681-01
53 cm/21” Art nr 5029682-01

SKÄRTUNGOR 
TILL KNIVTALLRIK 
lätt utbytbara skärtungor 
till knivtallrik. 
Art nr 5029986-01

KOMBIKNIV m
En robust och mycket hållbar kniv för tuffa arbetsytor. 
Kombikniv passar dig som inte klipper gräset så ofta.
48 cm/19” Art nr 5029676-01
53 cm/21” Art nr 5029686-01

MULCHER-KNIV m
Effektiv kniv med flera klippnivåer för att finfördela gräset. 
Ett alternativ till knivtallrik.
42 cm/17” Art nr 5029871-01 (endast Energy)
42 cm/17” Art nr 5029757-01
48 cm/19” Art nr 5029780-01
53 cm/21” Art nr 5029800-01

UPPSAMLAR- OCH SIDOUTKASTKNIV m
Specialdesignad för Klippos uppsamlar- och sidoutkast 
maskiner. De aerodynamiska "vingarna" gör att gräset slungas i 
en bestämd riktning (till uppsamlaren eller till utkastet på sidan).
45 cm/18” Art nr 5031055-01 (Brilliant)
48 cm/19” Art nr 5029685-01 (Merit, G8, Compact, 
Pro S Collect, Pro 4 SD, Pro Cobra S, (t o m 2008) 
Excellent S SD)
48 cm/19” Art nr 5029909-01 Cobra, Pro Cobra S 
(fr o m 2010).

NAVKAPSELSATS 
Sats med fyra navkapslar.
Art nr 5029431-01

DÄCK
Däck till Klippo gräsklippare 
med 48 eller 53 cm klippbredd.
Art nr 5029442-01
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GR ÄSKlIPPARE

KlIPPO® Tekniska Fakta
art nr. Mulcherklippare knivtyp uppsamlare klippbredd klipphöjd Motor effekt drivning vikt ljudeffekt* Sida Pris inkl moms

9652297-01 ENERGy™ Mulcherkniv Nej 42 cm 25-50 mm Elmotor 230 V / 1,3 kW 1,3 kW Nej 22 kg 83 dB(A) 14 3.200:-

9652296-01 TRIUMPH™ Mulcherkniv Nej 42 cm 25-50 mm Briggs & Stratton 550 Series 2,1 kW Nej 25 kg 92 dB(A) 14 3.750:-

9652239-01 CHAMPION™ Mulcherkniv Nej 48 cm 30-60 mm Briggs & Stratton 625 Series 2,4 kW Nej 29 kg 92 dB(A) 15 4.650:-

9652276-01 EXCELLENT™ Cross-Cut kniv Nej 48 cm 30-60 mm Briggs & Stratton 675 Series 2,3 kW Nej 30 kg 92 dB(A) 19 5.300:-

9652277-01 EXCELLENT™ GCV Cross-Cut kniv Nej 48 cm 30-60 mm Honda GCV 135 2,1 kW Nej 28 kg 89 dB(A) 19 5.600:-

9652278-01 EXCELLENT™ S Cross-Cut kniv Nej 48 cm 30-60 mm Briggs & Stratton 675 Series 2,3 kW Ja, framhjulsdrift 32 kg 92 dB(A) 19 6.700:-

9652279-01 EXCELLENT™ S GCV Cross-Cut kniv Nej 48 cm 30-60 mm Honda GCV 135 2,1 kW Ja, framhjulsdrift 32 kg 89 dB(A) 19 7.000:-

9652249-01 COMET™ S Cross-Cut kniv Nej 53 cm 30-60 mm Briggs & Stratton 750 Series DOV 2,7 kW Ja, framhjulsdrift 34 kg 91 dB(A) 20 7.450:-

9652247-01 COMET™ S GCV Cross-Cut kniv Nej 53 cm 30-60 mm Honda GCV 160 2,8 kW Ja, framhjulsdrift 33 kg 91 dB(A) 20 7.750:-

9652250-01 COMET™ S ELSTART Cross-Cut kniv Nej 53 cm 30-60 mm Briggs & Stratton 750 Series DOV el 2,7 kW Ja, framhjulsdrift 37 kg 91 dB(A) 20 8.500:-

art nr. Maskiner med uppsamlare knivtyp uppsamlare  klippbredd klipphöjd Motor effekt drivning vikt ljudeffekt* Sida Pris inkl moms

9652234-01 BRILLIANT™ S Brilliantkniv 62 l 45 cm 20-70 mm Briggs & Stratton 625 Series  2,4 kW Ja, bakhjulsdrift 37 kg 96 dB(A) 25 5.600:-

9658638-01 COBRA™ S Cobrakniv 65 l 48 cm 25-55 mm Briggs & Stratton 750 Series DOV 2,6 kW Ja, framhjulsdrift 39 kg 94 dB(A) 25 8.150:-

9658641-01 COBRA™ S ELSTART Cobrakniv 65 l 48 cm 25-55 mm Briggs & Stratton 750 Series DOV el 2,6 kW Ja, framhjulsdrift 42 kg 94 dB(A) 25 9.200:-

 

art nr. cylinderklippare knivtyp uppsamlare klippbredd klipphöjd Motor effekt drivning vikt ljudeffekt* Sida Pris inkl moms

9649340-51 FREE™ Cylinder Tillbehör 40 cm 12-38 mm - - Nej 9,1 kg  30 1.250:-

9668197-01 LAWNMASTER™ Cylinder Ja 50 cm 7-30 mm Briggs & Stratton Vanguard OHV 1,8 kW Ja 66 kg 88 dB(A) 30 17.600:-

9668198-01 LAWNMASTER™ GOLF Cylinder Ja 50 cm 2-30 mm Briggs & Stratton Vanguard OHV  2,9 kW Ja 68 kg 88 dB(A) 30 23.200:-

art nr. Proffs mulcher knivtyp uppsamlare klippbredd klipphöjd Motor effekt drivning vikt ljudeffekt* Sida Pris inkl moms

9652301-01 PRO 17 GCV Mulcherkniv Nej 42 cm 25-50 mm Honda GCV 135 2,1 kW Nej 27 kg 89 dB(A) 36 5.300:-

9652290-01 PRO 19 GCV Mulcherkniv Nej 48 cm 30-60 mm Honda GCV 135 2,1 kW Nej 31 kg 89 dB(A) 36 6.500:-

9652293-01 PRO 19 S Mulcherkniv Nej 48 cm 30-60 mm Briggs & Stratton 750 Series DOV 2,7 kW Ja, framhjulsdrift 34 kg 91 dB(A) 37 8.200:-

9658643-01 PRO 19 S GCV Mulcherkniv Nej 48 cm 30-60 mm Honda GCV 135 2,1 kW Ja, framhjulsdrift 34 kg 89 dB(A) 37 8.400:-

9652308-01 PRO 21 S Mulcherkniv Nej 53 cm 30-60 mm Briggs & Stratton 825 Series  3,2 kW Ja, framhjulsdrift 38 kg 94 dB(A) 38 8.900:-

9652309-01 PRO 21 S GCV Mulcherkniv Nej 53 cm 30-60 mm Honda GCV 160 2,8 kW Ja, framhjulsdrift 36 kg 92 dB(A) 38 8.900:-

art nr. Proffs med uppsamlare knivtyp uppsamlare klippbredd klipphöjd Motor effekt drivning vikt ljudeffekt* Sida Pris inkl moms

9658642-01 PRO COBRA™ S  Cobrakniv Ja  48 cm  25-55 mm  Briggs & Stratton 850 Series  3,1 kW Ja, framhjulsdrift  44 kg  95 dB(A)  39  9.300:-  

          *uppmätt ljudeffektnivå
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MÄRKEFFEKT
Angiven märkeffekt för motorn är genomsnittseffekten (vid angivet varvtal) för en konventionellt tillverkad motor för 
motormodell uppmätt enligt SAE standard J1349/ISO1585. Serietillverkade motorer kan ha annat värde. Den faktiska 
effekten för den motor som installeras i slutprodukten bestäms av drifthastighet, miljöförhållanden och andra variabler.



PARK&TR ÄDGÅRD

KlIPPO® Tekniska Fakta
VERTIKALSKÄRARE S 400 E

Elektrisk 230V/1,6 kW

1,6 kW

40 cm

-

35 kg

9668193-01

lösa slagor

4.750:-

VERTIKALSKÄRARE S 400 B

Briggs & Stratton 475 Series

2,6 kW

40 cm

-

35 kg

9668192-01

-

lösa slagor

6.800:-

JORDFRÄS PS 045 H

Honda GCV 135

3,4 kW

50 cm

Höjd/Sida

38 kg

9668195-01

Kupplog, Järnhjul

Försedd m back

7.100:-

Motor

Effekt

Arbetsbredd

Ställbart styre

Vikt

Art nr

Tillbehör

Övrigt

Pris

JORDFRÄS ES 03 B

Briggs & Stratton 450 Series

2,6 kW

40 cm

Höjd

33 kg

9668194-01

Kupplog, Järnhjul

-

4.850:-

 Priserna i katalogen är rekommenderade cirkapriser inkl moms. Priser och sortiment kan variera mellan olika försäljningsställen. 
Klippos produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till tekniska justeringar. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Copyright © 2010 Klippo. Med ensamrätt. Klippo® och andra produktnamn är varumärken som tillhör Klippo.

KLIPPO GARANTI
Vi vet att du kommer att bli nöjd med din Klippo® 
maskin. All erfarenhet och alla nöjda kunder sedan 
1954 talar för det. Vi lämnar dessutom 2 års garanti 
på alla maskiner och 5 år på alla gräsklippares 
aluminiumkåpor (gäller vid privat användning). 
Tänk bara på att spara inköpskvittot. 
lycka till med din nya Klippo maskin! 
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