
Helstøbt



Sommeren er kort



Men der kommer jo flere
Og så er det, som det er hvert år.
 Allerede til foråret skal havemøblerne frem – og det samme 
gælder grillen og haveredskaberne. Og plæneklipperen, der i 
oktober blev låst inde i et skur og siden har stået og ventet på 
foråret, måske med nogle visne blade omkring hjulene.
 Når der er gået et par år, er plæneklipperen som regel nødt til  
at bekende kulør. Starter den, som den skal? Har den klaret regn 
og blæst? Har den stadig samme finish som den første sommer?
 Dem, der vælger Klippo®, gør det, fordi de ved, det er en  
maskine, der kan klare et langt liv sammen med dem.
 Når du og din Klippo genforenes efter vinteren, ser den ud, 
som om den bare vil ud og gøre sit arbejde igen. Og det gør  
den hellere end gerne.



Bank på skjoldet, så forstår du

Stabil, hård og stærk – det helstøbte aluminiumskjold er Klippos  
tydeligste varemærke. I snart 60 år har det vist sig at være langt  
den bedste af alle konstruktioner. Den ruster aldrig, og den er 
mere modstandsdygtigt over for buler og stenslag end andre.
 Klippo®-skjoldet er støbt i ét stykke og er en af de væsentligste 
årsager til Klippos ”evige liv”. Ingen samlinger og ikke noget, der  
kan vride sig løs eller blive skævt.
 Det skal være helstøbt.



Ingeniørkunst, du ikke ser
Det, man ikke kan se, er man nødt til at kunne stole på.
 Selv inden i en Klippo® er der dele, der holder samme høje kvalitet 
som det, du kan se udvendigt.
 Klippos kraftoverførsel sker via en rem, der løber fra krumtapakslen 
til et vinkelgear, som overfører kraften til remmen, der driver forhjulene. 
Forhjulstræk er den bedste løsning, for så er det nemt at tippe plæne-
klipperen forsigtigt bagud, når du skal dreje.
 I vinkelgearet sidder der fire kuglelejer, og gearkassens indgående 
aksel er også forsynet med kuglelejer, som remmen løber hen over.  
Alle kuglelejer er dobbeltforseglede, vedligeholdelsesfrie metallejer,  
og alle dele er beskyttet af skjolde for at holde den aggressive 
”græssaft” ude.



Velkonstruerede kraftpakker

Kun det bedste er godt nok til en Klippo®.
 Derfor vælger vi kun de bedste motorer fra Briggs & Stratton og 
Honda til Klippo-maskinerne.
 En god motor skal først og fremmest være pålidelig og starte, når 
den skal. Den skal også have en råstyrke, der gør klipningen problemfri, 
selvom du kommer ud i besværligt terræn. Vi stiller også ekstra hårde 
krav til lave udslip, og flere af vores motorer opfylder Svanemærkets 
krav med god margin. 



Et helstøbt køb
Klippo® er en investering.
 Alt er konstrueret til, at du og din Klippo-maskine kan få et langt 
liv sammen. Endda et behageligt liv med egenskaber, du vil sætte 
pris på. Som f.eks. det justerbare håndtag, der gør det nemt at 
klippe langs buske og træer. Når du først har købt en Klippo, må du 
regne med, at den bliver i familien – længe.
 Når alle andre plæneklippere er flyttet til plæneklipperhimmelen, 
fortsætter Klippo med at gøre sit arbejde. Måske er den flyttet til et 
sommerhus eller ud på landet på sine ældre dage – men give op, 
dét gør den ikke!

En Klippo vil altid være en 
Klippo
Alle dele i en Klippo® er omhyggeligt designet og fremstillet til,  
at alle dele skal være en fungerende helhed i mange år. Når der 
er noget, der er nødt til at blive skiftet ud, så sørg for, at du får 
orginale Klippo reservedele. 
 Alle Klippo-dele har små finesser, der måske ikke kan ses 
udenpå, men som kan gøre en stor forskel, når de er blevet brugt 
et stykke tid.
 Tænk også på, at garantierne og produktansvaret kun gælder, 
hvis du bruger originale reservedele fra Klippo. Et tip: For bedst 
mulig klipning bør du udskifte kniven hvert år.

COMET™ S 
Klippebredde 53 cm.
En bred mulcherklipper med  
slidstærkt forhjulstræk og  
cross-cut-kniv. Motor fra 
Briggs & Stratton.

COMET™ SE 
Klippebredde 53 cm.
Den ultimative komfort: en  
Comet med elstart. Tidsbe-
sparende takket være stor  
klippebredde. Motor fra 
Briggs & Stratton.

PrO 21 SH 
Klippebredde 53 cm.
Professionel maskine med for-
hjulstræk og stor klippebredde. 
Motor fra Honda. 

COMET™ SH 
Klippebredde 53 cm.
Comet SH har samme fordele 
som de andre Comet-maskiner, 
men den er udstyret med en 
Honda GCV 160.

CHaMPIOn™
Klippebredde 48 cm.
Allround-plæneklipper til lille  
eller mellemstor græsplæne. 
Motor fra Briggs & Stratton.

PrO 19 SH
Klippebredde 48 cm.
Brændstoføkonomisk og støj-
svag. Motor fra Honda. Nem 
manøvrering med forhjulstræk.

EXCELLEnT™
Klippebredde 48 cm. 
En af vores bedste storsælgere. 
Med helstøbt aluminiumskjold. 
Motor fra Briggs & Stratton.

EXCELLEnT™ H
Klippebredde 48 cm.
En af markedets reneste og  
mest støjsvage maskiner i sin 
størrelse. Helstøbt aluminiums- 
kjold. Motor fra Honda.

COBra™ S
Klippebredde 48 cm.
Højeffektiv opsamlermaskine  
med mulcherfunktion og  
Briggs & Stratton-motor.  
Nem manøvrering med  
forhjulstræk.

COBra™ SE
Klippebredde 48 cm.
Samme maskine som Cobra S, 
men med Briggs & Strat-
ton-motor med elstart. 

PrO 17 H 
Klippebredde 42 cm.
Let professionel plæneklipper 
med motor fra Honda.

FrEE™
Klippebredde 40 cm.
Håndplæneklipper af friklipper-
typen.

PrO COBra S 
Klippebredde 48 cm.
Den professionelle udgave  
af Klippos store opsamler- 
maskine med motor fra  
Briggs & Stratton.

EXCELLEnT™ SH 
Klippebredde 48 cm. 
Udstyret med aluminiumskjold 
samt en ren og støjsvag  
Honda-motor. Forhjulstræk.

TrIuMPH™
Klippebredde 42 cm.
Den mindste benzindrevne 
maskine. Motor fra Briggs & 
Stratton.

EXCELLEnT™ S 
Klippebredde 48 cm.
Samme maskine som Excellent, 
men udstyret med forhjulstræk 
til større og kuperede parceller. 
Motor fra Briggs & Stratton.



Varenr. Mulcherklipper Knivtype Klippebredde Græsareal Klippehøjde Motor Fremdrift Pris (inkl. moms)

9652296-02 Triumph™ Mulcherkniv 42 cm >500 m2 25–50 mm Briggs & Stratton 550 Series Nej 3.395,-

9652239-02 Champion™ Mulcherkniv 48 cm >800 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 625e Nej 4.495,-

9652276-02 ExCEllEnT™ Cross-Cut-kniv 48 cm >800 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 675e Nej 4.995,-

9667747-01 ExCEllEnT™ h Cross-Cut-kniv 48 cm >800 m2 30–60 mm Honda GCV 135 OHC Nej 5.395,-

9652278-02 ExCEllEnT™ S Cross-Cut-kniv 48 cm >800 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 675e Ja, forhjul 6.295,-

9667748-01 ExCEllEnT™ Sh Cross-Cut-kniv 48 cm >800 m2 30–60 mm Honda GCV 135 OHC Ja, forhjul 6.695,-

9652249-02 ComET™ S Cross-Cut-kniv 53 cm >1000 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 750 Series DOV Ja, forhjul 6.795,-

9667749-01 ComET™ Sh Cross-Cut-kniv 53 cm >1000 m2 30–60 mm Honda GCV 160 OHC Ja, forhjul 7.195,-

9652250-02 ComET™ SE Cross-Cut-kniv 53 cm >1000 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 750 Series DOV el Ja, forhjul 8.195,-

Varenr. med opsamler Knivtype Klippebredde Græsareal Klippehøjde Motor Fremdrift Pris (inkl. moms) 

9658638-02 Cobra™ S Cobrakniv 48 cm >800 m2 25–55 mm Briggs & Stratton 750 Series DOV Ja, forhjul 6.995,-

9667756-01 Cobra™ SE Cobrakniv 48 cm >800 m2 25–55 mm Briggs & Stratton 750 Series DOV el Ja, forhjul 7.995,-

Varenr. Cylinderklipper Knivtype Klippebredde Græsareal Klippehøjde Motor Fremdrift Pris (inkl. moms)

9649340-51 FrEE™ Cylinder 40 cm >200 m2 12–38 mm Nej Nej 995,-

Varenr. Pro mulcher Knivtype Klippebredde Græsareal Klippehøjde Motor Fremdrift Pris (inkl. moms)

9667752-01 pro 17 h Mulcherkniv 42 cm >500 m2 25–50 mm Honda GCV 135 OHC Nej 4.995,-

9667754-01 pro 19 Sh Mulcherkniv 48 cm >800 m2 30–60 mm Honda GCV 135 OHC Ja, forhjul 7.295,-

9671750-01 pro 21 Sh Mulcherkniv 53 cm >1000 m2 27–64 mm Honda GCV 160 OHC Ja, forhjul 7.795,-

Varenr. Pro opsamler Knivtype Klippebredde Græsareal Klippehøjde Motor Fremdrift Pris (inkl. moms)

9667757-01 pro Cobra™ S Pro Cobra-kniv 48 cm >1000 m2 25–55 mm Briggs & Stratton 850 Series Ja, forhjul 8.195,-

uanset hvilken Klippo du vælger, så får I et langt liv sammen

Eftersom vi løbende udvikler Klippo-produkterne, forbeholder vi os retten til at ændre sortimentet og produkternes design, specifikationer, udstyr og pris uden varsel. Alle værdier i tabellen var aktuelle ved trykstart. Disse kan dog ændres som følge af 
produktudviklingen. Alle priser er vejl. priser inkl. moms. Priserne gælder t.o.m. 31/12 2013. Prisændringer kan også forekomme ved ændringer i valutakurs m.m. Produktsortimentet kan variere hos de enkelte forhandlere. Visse produkter kan være 
bestillingsvarer. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne tryksag. Copyright © 2012 Husqvarna AB. Med eneret. Klippo® og andre produktnavne er varemærker, som tilhører Klippo-divisionen, der er en del af Husqvarna-koncernen.



De kalder den for evighedsmaskinen
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