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EN KLIPPO VED HVAD DER KRÆVES.



Vi producerer vore plæneklippere i Malmø. Det har vi

gjort i mere end 50 år, og det har vi tænkt os, at

fortsætte med.

Klippos plæneklippere er svensk produceret fra

start til slut, noget som i dag må siges at være unikt.

Hver maskine bygges af en og samme person, og

i vor automatiserede verden er dette også unikt.

Men vi tror benhårdt på vor produktionsfilosofi. Det

menneskelige håndelag og det menneskelige øje er

stadig en garanti for at ingen klippere forlader

Klippo uden et personligt ansvar.

I vort store sortiment af øvrige Klippo produkter

findes også eksempler på maskiner som produceres

på andre lokaliteter end i Malmø.

Men vi er ligeså kvalitetskoncentreret når det gæl-

der disse. Intet må produceres eller leveres uden at

vore normer og krav følges 100 procent.

Hvis en maskine skal bære Klippo navnet, har den

meget at leve op til. Den skal være forberedt på hvilke

krav du kommer til at stille til den – år efter år.

Holdbarhed og pålidelighed er vor nøgleord.

DETTE ER HVAD VI STÅR FOR.
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KLIPPO HAR ALTID VÆRET 
DE PROFESSIONELLES 
MASKINVALG.

DET ER SÅDAN, VI HAR 
LÆRT HVAD DER KRÆVES.
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Klippo er den mest købte og anvendte plæneklipper

indenfor professionel vedligeholdelse af græsplæner.

Derfor har kommuner og andre professionelle brugere

igennem årene, haft deres eget katalog, med vore

maskiner for professionel park- og have vedligeholdelse.

Men vi har erfaret to ting: At flere og flere privat-

personer med store krav køber maskiner fra vort

professionelle sortiment, samt at mange kommuner sup-

plerer deres maskinpark med maskiner fra vort

konsumentsortiment.

Så i år laver vi et samlet katalog med samtlige

maskiner i vort store sortiment.

Vi vil med dette katalog give alle et totalt overblik

over hvilke Klippo-maskiner I har at vælge mellem

– uanset hvilke behov I skulle have.

Desuden findes der yderligere information at hente på

vor hjemmeside www.klippo.dk.
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TO KLIPPESKJOLD I ET
Her kan du se den aftagelige
indsats som gør at du får
”to klippere i en”.

Indsatsen kan du afmontere
hvis du skal klippe meget højt
græs. Da klarer den dette 
uden problemer med en elegant
og flot afslutning. Gælder for
Excellent og Pro 19-serierne.

DEN KALDES FOR
EVIGHEDSMASKINEN.
Historierne er mange om Klippo-maskiner, som bare

kører og kører, for senere at gå i arv til næste 

generation.

Det helstøbte aluminiumsskjold ruster ikke, tåler

store belastninger og er måske Klippos fornemste

kendetegn. Men som du kan se på disse sider er det

ikke kun skjoldet som er bygget til at holde i evigheder.

SIDEBESKYTTELSE
Alle vore pro-plæneklippere
(undtaget Pro 17) er udstyret
med sidebeskyttelse, som 
sidder i en konstant afstand
fra jorden, uanset klippehøjde.
Dette giver en øget sikkerhed
for omgivelserne.

HÅNDTAG
Håndtaget på vore pro-klippere er
beklædt med et blødt materiale
for øget komfort. Sikkerheds-
håndtaget er mere stabilt og
videreudviklet til at ligge bedre 
i hånden. Håndtaget kan drejes
for at gøre det lettere at klippe 
op f.eks. ad husvægge og hække.

VIBRATIONSDÆMPNING
Vore pro-klippere er alle udstyret med vibra-
tionsdæmpede håndtag for at minimere
vibrationer og vibrationsskader.

HJULENE
De er ekstremt let rullende
og holdbare. Vedlige-
holdelsesfrie lejer, stabile 
stålfælge og brede, ægte
gummidæk, som giver et godt
fæste med et lille marktryk.

FORHJULSTRÆK
Transmissionen er unik for
Klippo. Den er opbygget 
med kuglelejer og en kilerem
som overfører kraft til for-
hjulene. Enkeltheden gør 
at trækket i princippet er 
vedligeholdelsesfrit

SKJOLDETS HEMMELIGHEDER
Her kan du se hvordan græsset fordeles
under klipningen. Teknikken kaldes mulcher 
og indebærer at kniven klipper græsset i for-
skellige niveauer, for senere at sprede det
jævnt ned i græsplænen.

INDSTILLELIGT
HÅNDTAG
Alle som har fået en gren 
i ansigtet, forstår hvad vi
mener. Klippos håndtag kan
du vinkle med et enkelt 
håndtag, og du kan da gå 
lidt ved siden af klipperen 
i nærheden af træer og buske.

SELVSTART TEKNIKKEN
Den intelligente og bekvemme Selvstart teknik.
Enklere kan det ikke blive. Tryk på det røde hånd-
tag og motoren går i gang. Teknikken er så enkel
at intet kan gå galt. Den er helt igennem meka-
nisk. Du slipper også for at tænke på batterier
som skal  lades op.

Sådan fungerer den i korthed:
Hjertet i denne teknik er en fjederpakke som først
”opmagasinerer” energi og senere anvender
denne energi til at trække motoren i gang.

1. Fjederkraften udløses med et tryk på start-
håndtaget, som trækker motoren rundt med 
ca. 1000 omdr. i minuttet.
2. Senere klipper du græsset som normalt.
3. Når motoren stoppes, efter afsluttet klipning,
trækkes fjederen op af motorens tilbage værende
bevægelses energi, og fjederen har da kraft til at
starte klipperen igen.



ENERGY
EL-KLIPPEREN 
Energy er Klippos el-drevne plæneklipper, og efter som det er en
Klippo, er den bygget uden nogen form for kompromis. Den er
stabil og let at manøvrere og konstrueret til det bedst opnåelige
klipperesultat. Som de fleste af vore andre klippere er den i
hovedtræk fremstillet af genbrugs materiale. Desuden kan helt op
til 90 procent af Energy-klipperen genbruges igen.

Nettilsluttet, 240 V. Klippebredde 42 cm. Klippehøjde 25-50 mm.
Motor El 240 V/1300 watt. Vægt 22 kg. Art nr 560 302
VEJL. PRIS 2.795:- (2.236:- ex. moms)

n EL-TRUKKET PUSH & GO!

n MULCHER-SYSTEM TIL ALL-ROUND BRUG.

n MILJØ TILPASSAT OG KAN GENBRUGES.

n LET, SMIDIG OG EKSTREM STILLE.

KLIPPO FREE
Vor håndførte cylinderklippere arbejder lydsvag og er lette at
skubbe fremad, takket være den berøringsfrie, fembladede
knivcylinder, som er fremstillet af hærdet stål og ophængt i
vedligeholdelsesfrie kuglelejer. Klippehøjden indstilles trinløst
ved hjælp af en skala på begge sider af klipperen. Stabil
maskine med et bekvemt og gribevenligt håndtag. Opsamler
findes som tilbehør.

Art nr 560 115
VEJL. PRIS 995:- (796:- ex. moms)

Opsamler Art nr 560 120

CHAMPION
En allround plæneklipper til dig med en lille eller mellemstor græsplæ-
ne. Meget let at manøvrere takket være den perfekte balance og lave
vægt. Monteret med Mulcher klippesystem for at passe til varierende
klippe behov. En ægte slidstærk maskine, med alle de klassiske Klippo
detaljer.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm. Motor Briggs & Stratton
Sprint XT 158 cm3/4,5 hk. Vægt 26 kg. Art nr 560 306
VEJL. PRIS 3.895:- (3.116:- ex. moms)
Kampagnepris: 3.595:- (2.876:- ex. moms)

n PUSH & GO

n MULCHER SYSTEM TIL ALLROUND BRUG

n LETKØRENDE OG VEL-AFBALANCERET

n HØJ KLIPPEKVALITET.

TRIUMPH
Vor mindste benzindrevne maskine, men alligevel udstyret med
alle klassiske Klippo detaljer. Helstøbt aluminiumsskjold, stålhjul
med dobbelte kuglelejer og et ergonomisk håndtag, som er
indstillelig både til siden og i højden, for at gøre alle arbejdssitu-
ationer behagelige.

Klippebredde 42 cm. Klippehøjde 25-50 mm.
Art nr 560 301
VEJL. PRIS 2.995:- (2.396:- ex. moms)

n PUSH & GO

n MULCHER SYSTEM TIL ALLROUND BRUG

n SMIDIG, LETKØRENDE OG ENKEL
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KLIPPO MULCHER

Mulcher stammer fra engelsk og betyder noget som

”kompostere”. Klippesystemet findeler nemlig græs-

stråene så meget at de forsvinder ned i græsplænen

som ekstra gødning.

Klippo har et bredt program af Mulcher-plæneklippere,

bygget på de seneste erfaringer på hvordan græs, kniv

og skjold kan samarbejde optimalt under klipningen.



KLIPPO EXCELLENT

Mange års udviklingsarbejde har ført frem til de maskiner

vi kan tilbyde i dag. Hver eneste detalje er blevet gennem

analyseret og testet til at klare hårde påvirkninger og give

den optimale klipning. Klippo Excellent er en storsælger,

som kan fås i seks forskellige udførelser, for at passe til

lige netop dine specifikke behov.

TRANSMISSION 

Transmissionen er unik for Klippo.
Den er opbygget med kuglelejer 

og en kilerem som overfører kraften 
til forhjulene. Enkeltheden gør at
trækenheden i princippet er vedlige-
holdelsesfri.

BREDE GUMMIDÆK

De er ekstremt let rullende og
holdbare. Vedligeholdelsesfrie
kuglelejer, stabile stålfælge og
brede, ægte gummidæk for at give
det bedste greb og laveste tryk.

INDSTILLELIGT HÅNDTAG 

Alle som har fået en gren i ansigtet
forstår hvad vi mener. Klippos håndtag
kan du dreje med et enkelt håndtag,
og du kan så gå lidt ved
siden af klipperen, når du klipper 
i nærheden af hække og buske.

TO SKJOLD I ET 

Det helstøbte aluminiumskjold har en aftagelig
Indsats, som gør at du får "to klippere i en".

Indsatsen kan du afmontere, hvis du ikke 
klipper så tit. Da undgår du, at det høje og tykke
græs stopper klipningen.

FORHJULSTRÆK 

Forhjulstræk gør at maskinen er lettere at
køre hvilket fremmer arbejdet på store
eller kuperede græsplæner.

NYHED!

En ny type Mulcherkniv som
ved hjælp af fire skær

findeler græsset.
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EXCELLENT
En af vore absolut populæreste klippere, med et enestående klippere-
sultat. Hele Excellent-serien er udstyret med Klippos helstøbte alumini-
umsskjold som er unik af sin art.

For at gøre klipperen mere allround er skjoldet forsynet med en
aftagelig indsats. Hvis græsset er højt eller tykt bliver det lettere at
klippe, hvis denne indsats afmonteres.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm. 
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cm3/5,0 hk.
Vægt 28 kg. Art nr 560 251
VEJL. PRIS 4.445:- (3.556:- ex. moms)

n NY UNIK SKJOLD.

n KLIPPERESULTAT UDOVER DET SÆDVANLIGE.

n AFTAGELIG MULCHER INDSATS.

n NY ENDNU MERE EFFEKTIV MULCHERKNIV,

n CROSS-CUT (GÆLDER IKKE EXCELLENT S SD).

EXCELLENT GCV
Samme maskine som Excellent, men med en mere forfinet motor. Markedets
måske mest lydsvage og miljørigtig maskine i sin helhed. Topventiler og 
overliggende knastaksel er en del af hemmeligheden. SVANE-mærket efter
SIS Miljømærkningens krav for professionelle klippere, dvs. de absolut 
hårdeste krav af rene udstødningsudslip kombineret med slidstyrke.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Honda GCV 135 cm3/4,5 hk.
Vægt 28 kg. Art nr 560 252
VEJL. PRIS 4.845:- (3.876:- ex. moms)

EXCELLENT SELVSTART 
Samme maskine som Excellent, men med den geniale selvstart teknik.
Motoren trækkes i gang af en fjeder som spændes af motorens 
energi når den stoppes. Ingen batterier som skal lades op – et 
helt vedligeholdelsesfrit system.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cm3/5,0 hk T&M.
Vægt 30 kg. Art nr 560 254
VEJL. PRIS 5.145:- (4.116:- ex. moms)

EXCELLENT S SD 
En efterspurgt maskine med forhjulstræk, sideudkast og 
Klippo kvalitet. Forsynet med vor velkendte forhjulstræk.
Specielt velegnet til steder hvor der klippes uregelmæssigt og
sjældent, da den klarer højt græs bedre end de fleste.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cm3/5,0 hk.
Vægt 33 kg. Art nr 560 257
VEJL. PRIS 5.895:- (4.716:- ex. moms)

EXCELLENT S SELVSTART 
Maskinen som har alt – næsten! 
Det unikke klippeskjold, det unikke forhjulstræk 
og den geniale Selvstart teknik.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum
190 cm3/5,0 hk T&M.
Vægt 32 kg. Art nr 560 258
VEJL. PRIS 6.595:- (5.276:- ex. moms)

EXCELLENT S 
Samme maskine som Excellent, men her monteret med vor unikke forhjulstræk. 
Dette er velkendt for sin pålidelighed, slidstyrke og komfortable hastighed. 
Forhjulstrækket gør maskinen endnu lettere at arbejde med, specielt 
hvis arealet er kuperet eller lidt stor.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum190 cm3/5,0 hk. 
Vikt: 31 kg. Art nr 560 256
VEJL. PRIS 5.895:- (4.716:- ex. moms)

KLIPPO MULCHER
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KLIPPO MULCHER

COMET 
En af de største Klippo succeser nogensinde. Selvkørende maskine
med stor klippebredde og en kraftig ydelse. Meget let at manøvrere
grundet forhjulstrækket. Den patenterede gearkasse giver en rolig,
sikker og behagelig gang. Øko-klip systemet giver en perfekt
græsplæne med mindst mulig arbejde. El-start fås som tilvalg.

Klippebredde 53 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton 190 cc/5.0 hk. Vægt 31 kg.
Art nr 560162 (standard) 560165 (El-start)
VEJL. PRIS 6.395:- (5.116:- ex. moms)
MED ELSTART 7.495:- (5.996:- ex. moms)

n SELVKØRENDE MED FORHJULSTRÆK

n ØKO-SYSTEM FOR BEKVEM OG PERFEKT KLIPNING

n STOR BREDDE FOR EFFEKTIV ARBEJDE

n EL-START SOM TILVALG



KLIPPO PRO

Vi på Klippo ved hvad det indebærer at vedligeholde 

store parkområder og anlæg. Derfor går vi aldrig på 

kompromis med vore maskiner. Klippo Pro er en 

kraftfuld pro-klipper, som også opfylder de højeste 

krav for udstødningsgasser og lydniveau.

LYDDÆMPERE

Eftersom Klippo har så mange
professionelle brugere, lægges ekstra
stor vægt på en god lyddæmpning for 
at opretholde et godt arbejdsmiljø.

GALVANISEREDE SIDESKÆRME

Alle vore pro-plæneklippere (undtaget pro 17)
er udstyret med sideskærme, som sidder

i en konstant afstand fra jorden uanset
klippehøjde, for øget sikkerhed for omgivelserne.

VIBRATIONSDÆMPNING 

Vore pro-plæneklippere er alle udstyret med
vibrationsdæmpede håndtag for at I som
klipper ofte og længe skal undgå vibrations-
skader på arme og led.

KRAFTIG MOTOR

Samtlige pro-modeller er udstyret med
ekstra kraftige og slidstærke motorer.

FORSTÆRKEDE DETALJER 

Specielt udsatte detaljer er forstærkede
for at klare de hårde påvirkninger ved
professionelt brug.

TO SKJOLD I ET 

Det helstøbte aluminiumsskjold har en aftagelig
indsats som gør at du får "to klippere i en".

Uden indsats kan du klippe højt og tykt
græs effektivt uden stop.

FORHJULSTRÆK 

Klippos pro-maskiner findes
både med og uden træk.
Det praktiske og let 
håndterlige forhjulstræk får
kraft via Klippos patenterede
transmission.
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KLIPPO MULCHER PRO

PRO 17 
Et svar på mange professionelle brugeres ønske: en lille,
let og lydsvag pro-klipper. Så lille, smidig og behagelig at
den ofte kan erstatte trimmeren, tillige er den meget
behageligere at arbejde med. Naturligvis udstyret med
afvibreret håndtag for bedre komfort ved lang tids brug.
SVANE-mærket efter SIS Miljømærknings krav for pro-
fessionelle plæneklippere, dvs. de absolut hårdeste krav
på rene udstødningsgasser, kombineret med slidstyrke.

Klippebredde 42 cm. Klippehøjde 30-50 mm.
Motor Honda GCV 135 cm3/4,5 hk. Vægt 26 kg.
Art nr 560 186
VEJL. PRIS 4.445:- (3.556:- ex. moms)

n SVANEMÆRKET

n LAV VÆGT

n MULCHERKNIV

n ANTIVIBRATIONS-SYSTEM

n BRÆNDSTOFBESPARENDE OG LYDSVAG

n PUSH & GO!

HÅNDTAGET PÅ VORE

PRO-KLI  PPERE

ER NU BEKLÆDT MED

BLØDT MATERIALE

FOR ØGET KOMFORT.

SIKKERHEDSHÅNDTAGET

ER MERE STABIL OG

VIDEREUDVIKLET

TIL AT L IGGE BEDRE

I HÅNDEN.

PRO 19 
Udstyret til lange, sikre arbejdsopgaver i mange år – vibrationsdæmpet håndtag, galvaniserede
sideskjold, forstærkede detaljer, kraftfuld pro-motor med topventiler, støbejernsforet cylinder, 
dobbelt luftfilter m.m. Mulcherindsats indgår, men er ikke monteret på denne maskine, da den ofte
bruges til områder som klippes sjældent.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm. Motor Briggs & Stratton 
Intek Edge 190 cm3/6,0 hk. Vægt 33 kg. Art nr 560 192
VEJL. PRIS 5.395:- (4.316:- ex. moms)

n NY UNIK KLIPPESKJOLD.

n ANTIVIBRATIONS-SYSTEM.

n MULCHERKNIV.

n MULCHERINDSATS MEDFØLGER.

n SVANEMÆRKET.

PRO 19 GCV 
Samme maskine som Pro 19, men med en mindre, lettere og lydsvag motor.
SVANE-mærket iflg. SIS Miljømærknings krav for professionelle plæneklippere, dvs. de
absolut hårdeste krav på rene CO2 udslip kombineret med slidstyrke. Monteret med
afvibreret håndtag, galvaniserede sidebeskyttelsesskærme og forstærkede detaljer.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm. Motor Honda GCV 135 cm3/4,5 hk.
Vægt 30 kg. Art nr 560 193
VEJL. PRIS 5.495:- (4.396:- ex. moms)

n NY UNIK KLIPPESKJOLD

n SVANEMÆRKET

n ANTIVIBRATIONS-SYSTEM

n MULCHERKNIV

n BRÆNDSTOFBESPARENDE OG LYDSVAG

n PUSH & GO!

PRO 19 S 
Samme maskine som Pro 19, men her også forsynet med vor slidstærke forhjulstræk.
Samme kraftige pro-motor med topventiler, støbejernsforet cylinder, dobbelt luftfilter
m.m. Ideelt når man har brug for en maskine, som let kan transporteres fra sted til
sted, nu også med forhjulstræk. Forsynet med afvibreret håndtag til lange, komfortable
arbejdsopgaver, galvaniserede sidebeskyttelsesskærme og forstærkede detaljer.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Intek Edge 190 cm3/6,0 hk.
Vægt 34 kg. Art nr 560 194 
VEJL. PRIS 6.845:- (5.476:- ex. moms)

n NY UNIK KLIPPESKJOLD

n ANTIVIBRATIONS-SYSTEM

n SVANEMÆRKET

n MULCHERKNIV

n SELVKØRENDE MED FORHJULSTRÆK 

n MULCHERINDSATS MEDFØLGER.

PRO 21 S 
Selvkørende plæneklipper til alle typer arbejde. Forhjulstræk som styrker manøvre-
dygtigheden. Professionelt håndtag med et antivibrationssystem som forbedrer 
ergonomien. Den brændstofbesparende topventilede kvalitets motor, giver en meget
høj ydelse i kombination med lave niveauer af udstødningsgasser og lyd.

Klippebredde 53 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Intek Edge 190 cc/6,0 hk.
Vægt 35 kg. Art nr 560 197
VEJL. PRIS 7.445:- (5.956:- ex. moms)

n ANTIVIBRATIONS SYSTEM

n MULCHERKNIV

n SELVKØRENDE MED 

n FORHJULSTRÆK
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KLIPPO OPSAMLERE

Klippos opsamler maskiner, kan rumme store mæng-

der græs, hvilket effektiviserer klipningen, da du ikke

behøver tømme opsamlersækken så ofte.

BRILLIANT
Udstyret med baghjulstræk til kuperet terræn. Brilliant er fyldt med 
en mængde finesser, blandt andet kan du få den bekvemme selvstart 
teknik som tilvalg, med en kraftigere motor.

Men allerede i standard udførselen får du meget for pengene. 
Stor let håndterlig opsamlerpose på 62 liter, 

Klippebredde 45 cm. Klippehøjde 20-70 mm.
Motor Briggs & Stratton Sprint XT 158 cm3/4,5 hk.
Vægt 36 kg. Art nr 560 308
VEJL. PRIS 4.595:- (3.676:- ex. moms)
KAMPAGNEPRIS:  4.295:- (3.436:- ex. moms)

Brilliant SELVSTART: Klippebredde 45 cm.
Klippehøjde 20-70 mm. Motor Briggs & Stratton Quantum
190 cm3/5,0 hk T&M. Vægt 39 kg. Art nr 560 311
VEJL. PRIS 5.295:- (4.236:- ex. moms)
KAMPAGNEPRIS:  4.995:- (3.996:- ex. moms)

n SELVKØRENDE MED BAGHJULSTRÆK

n 62 LITERS OPSAMLER

n 2 - MOTOR ALTERNATIVER

n SELVSTART SOM TILVALG

COBRA
Klippo´s absolutte topmodel med Kombi-system. I bund og grund en høj effektiv
opsamlermaskine, som takket være et nyt tilbehør let kan forvandles til Mulcher
system, når du har styr på din græsplæne.

Aerodynamiske kanaler med ekstra stor åbning til græsset, giver en
ekstrem effektiv opsamling. Opsamlerposen er på hele 65 liter, for at mindske
tømningsfrekvensen. Chassis og akselafstand er optimeret til forhjulstræk 
og smidigst mulige manøvrering. Håndtaget har desuden en hurtig funktion, 
når du vil folde håndtaget frem, eventuelt ved transport. Bekvem el-start 
findes som tilvalg.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 25-55 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cc/5.0 hk. Vægt 41 kg.
Art nr 560315 (standard), 560313 (el-start)
VEJL. PRIS 6.795:- (5.436:- ex. moms)
MED ELSTART 7.895:- (6.316:- ex. moms)

n SELVKØRENDE MED FORHJULSTRÆK

n OPSAMLER OG MULCHER 

n I EN OG SAMME MASKINE

n 65 LITERS OPSAMLER

n EL-START SOM TILVALG

PRO COBRA S
Den professionelle version af Klippo´s opsamler
maskiner. De aerodynamiske kanaler med ekstra stor
åbning til græsudkastet, skaber en ekstrem effektiv
opsamling. Selv hvis du vælger at bruge maskinen
uden opsamler, klipper Pro S Cobra højeffektivt. 
Som alle Klippo´s professionelle maskiner er håndtaget
afvibreret via fire punkter og de mest udsatte skærme
er helgalvaniserede.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 25-55 mm.
Motor Briggs & Stratton Intek Edge 60 
190 cc/6,0 hk. Vægt 43 kg. Art nr 560 188
VEJL. PRIS 7.995:- (6.396:- ex. moms)

n ANTIVIBRATIONS-SYSTEM

n MULCHER OG OPSAMLER 

n I SAMME MASKINE

n SELVKØRENDE MED FORHJULSTRÆK
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KLIPPO CYLINDERKLIPPERE

Hvis du har en græsplæne, som er noget ud over det sædvanlige

bør du kikke nærmere på Klippo Lawnmaster. En cylinderklipper

produceres af og for perfektionister.

LAWNMASTER
Maskinen til de virkelige perfektionister – en rigtig cylinderklipper
bygget på det klassiske Engelske koncept, med stor valse bag
knivcylinderen, en mindre stødvalse foran og opsamleren foran
denne. Cylinderen har 6 knive og separat trukket, dvs. at den
drives uafhængig af fremtræksvalsen. Valsen som driver 
klipperen, er gummi beklædt for at fungere uden slip, også når
græsset er vådt og/eller hvor græsplænen ender. Valsen er
separat trukket og todelt for lettere manøvrering.

Stabilt chassis i 3 mm pulverlakeret plade. Vægten og den
store valse gør at græsplænen får det klassiske udseende med
”striber”. Opsamleren i komposit er standard. Maskinen kan
også bruges uden opsamleren. Motoren er en topventilet motor
fra velkendte Briggs & Stratton.

Klippebredde 50 cm. Klippehøjde 7-30 mm.
Motor Briggs & Stratton Vanguard 
2,4 hk med topventiler.
Vægt 58 kg. Art nr 560 127
VEJL. PRIS 14.620:-
(11.696:- ex. moms)

n STOR KLIPPEBREDDE

n SEPARAT TILKOBLING AF CYLINDER RESPEKTIVT FREMDRIFT

n OPSAMLER SOM STANDARD

n GUMMIBEKLÆDT VALSE FOR AT UNDGÅ SLIP

n CYLINDER MED 6 KNIVE GIVER EN MERE TÆT OG JÆVN KLIPNING



LUKKET BATTERI

Det lukkede batteri er 
vedligeholdelsesfrit og let tilgængeligt.

OPSAMLER

Tømmes enkelt ved at
trykke på en knap
til elektrisk tømning eller
ved træk i et håndtag.

OMS 
(OPERATING MANAGEMENT SYSTEM)

OMS-display på instrumentbordet giver informationer om omdrej-
ningstal, timetæller, fejlsøgefunktion, optimal hastighed, m.m.

PEDALER

Pedaler som smidigt
regulerer kraften via et

hydrostatisk system.

INTERAKTIVT KNIVSYSTEM

Bagudkast klippeaggregat med 
tre roterende knive i forskellige 

retninger, giver den højest 
opnåelige klipning og opsamling.

STYRING

Smidig og enkel styring,
en følelse som kører man
i en bil. 8 kuglelejer
som støtter aksler og
forhjul.

HÅNDBREMSE

Håndbremsen er en vigtig sik-
kerhedsfunktion og maskinen
kan ikke startes uden, 
at bremsen er aktiveret.

REGULERINGSHÅNDTAG TI L KRAFTUDTAG

Gør at du kan udnytte kraften i din maskine 
til at samle op, vertikalskære,kværne eller 
sprede bl.a. salt.

MOTOR 

Vælg mellem motorer fra
Honda, Briggs & Stratton og
Yanmar. Motorerne har lavt
lydniveau og brændstofforbrug
og en effektiv ydelse.

MULCHERKLIPPER - TILVALG

Mulcher klippeaggregat er et alternativ, hvis man ikke
ønsker at samle græsset op. Findeler græsset og 
spreder det ned i græsplænen, hvor det formulder og 
bliver til gødning.

LAWNSTRIPES

Den bageste cylinder, som
regulerer opsamlerhøjden,
efterlader ensartede striber
på græsplænen.

BØRSTEOPSAMLER

Det bedste og mest effektive 
græsopsamler system.

KLIPPEAGGREGAT 

Vælg mellem tre forskellige
klippeaggregater, bagudkast
(til opsamling), mulching og
højgræs.

Klippo Trac er en hel arbejdsplads på hjul. Dette stiller selvfølgelig høje

krav til arbejdsmiljøet: du skal sidde godt, du skal have et så lavt 

lydniveau som muligt, og du skal kunne håndtere maskinen smidigt

uden anstrengelser. Den skal naturligvis klippe græsset både hurtigt og

effektivt. Af og til kan skift af arbejdsplads gøre en stor forskel. Prøv!

HVORFOR SIDDE PÅ KONTOR,

NÅR MAN KAN SIDDE HER?
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KLIPPO TRAC TRAC C-SERIEN
En basiskonstruktion, tre modeller med en klippe-
bredde fra 97 til 123 cm. Fælles for C-serien er det
modgående høj effektive knivsystem med 3 knive,
elektrisk knivtilkobling, trinløs hastighedsregulering
med hydrostatisk træk. Kan fås med mulcher eller
bagudkast klippeaggregat. Opsamlere på 280 liter
findes som tilvalg. TRAC C300 har en Briggs &
Stratton 14,5 hk motor, TRAC C600 en Honda GC
16 hk og TRAC C800 en Honda GX 18 hk.

TRAC C300
Briggs & Stratton I/C OHV AVS 14,5 hk

Art nr 560 504

VEJL. PRIS 35.745:- (28.596:- ex. moms)

TRAC C600
Honda GC 2cyl OHV 530 cm3 16 hk

Art nr 560 505

VEJL. PRIS 42.995:- (34.396:- ex. moms)

TRAC C800
Honda GX 2cyl OHV 614 cm3 18 hk

Art nr 560 506

VEJL. PRIS 49.995:- (39.996:- ex. moms)

TRAC A2050
En 20-hestes tocylindret benzinmotor er kraftværket i Trac
A2050, med 127 cm klippebredde. 

Den nye motor, sammen med en nykonstrueret motorhjelm,
gør traktoren endnu mere lydsvag. El-motor regulerer løft af
klippeaggregatet og opsamleren. Trinløs hastighedsregulering
med pedalstyret hydrostatisk træk. 23" baghjul.

Trac A2050 kan som standard fås enten med bagudkast
klippeaggregat eller mulcher klippeaggregat.

Honda GX 2-cyl OHV 614 cm3 20 hk. Art nr 560 502
VEJL. PRIS 55.970:- (44.776:- ex. moms)

HØJGRÆS 
KLIPPE-

AGGREGAT
Dette klippeaggregat,
er et specialklippeag-
gregat for ekstremt

højt og tykt græs.
Kværner effektivt

græsset ned og kan
desuden også anven-

des på finere græ-
sområder. Findes som

93 cm (C-serien) og
107 cm klippebredde

(A- og D-serien).

TRAC D1850
En 18-hestes dieselmotor og 127 cm klippebredde findes på Trac D1850. Den 2-cylindrede vandkølede
dieselmotor fra Yanmar, med et optimeret drejningsmoment, er ekstremt brændstofbesparende, og et tre-
knivs IBS* klippesystem med elektrisk knivtilkobling, garanterer en høj klippeeffektivitet. Komfort og arbej-
dsmiljø er gennemtænkt ned til mindste detalje. Servostyring og differentialespærring er standard. Løft af
aggregat og opsamler, er elektrisk regulerbar. Hastigheden reguleres trinløst med hydrostatisk træk.

Trac D1850 kan som standard fås med enten bagudkast klippeaggregat eller mulcher klippeaggregat.

Yanmar 2-cyl vandkølet diesel, 18 hk. Art nr 560 500
VEJL. PRIS 86.245:- (68.996:- ex. moms)

KNIVSÆT TRAC
KLIPPEDÆK MODEL ART NR
Bagudkast 36”/93 cm & 38”/97 cm 6040505200
Bagudkast 42”/107 cm 6040505300
Bagudkast 48”/123 cm 6040505500
Mulcher 50”/127 cm 6000000003
Mulcher 44”/112 cm 6000000002
Mulcher 38”/97 cm 6000000001
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TRAC TILBEHØR

SAND-, 
SALT- OG
GØDNINGSSPREDER
Spreder som tilkobles til traktorens to-punktsløft og bageste kraftud-
tag. Rummer henholdsvis 45 liter og 75 liter. Variabel både hvad gæl-
der mængde og spredebredde (1-10 meter).

Sand/salt/gødningsspreder for C-serien, Art nr 560 513
VEJL. PRIS 6.870:- (5.496:- ex. moms)

For A- og D-serien, Art nr 560 534
VEJL. PRIS 6.120:- (4.896:- ex. moms)

ØVRIGE 
TILBEHØR
Grovribbede baghjul, 18”. Giver bedre greb
ved arbejde på glatte underlag. 
Snekæder, Et must ved snerydning. Findes til
samtlige Trac-maskiner. 
Rive 1,08 mtr., Art nr 560 536  

Trac tilbehørsprogrammet opdateres og udvikles kontinuerligt.
Kontakt din nærmeste Klippo forhandler for mere information.

MILJØHARVE
NYHED! Ukrudtsharven eller miljøharven kobles til traktorens løft bagpå og passer 
på samtlige Klippo Trac. Den er beregnet til at holde rent på grusbelagte gange. 
Skærer ukrudtet over fra forskellige vinkler og riven sørger for, at slutresultatet bliver 
pænt og nydeligt. Det er også muligt kun at anvende ukrudtsharven eller riven 

hver for sig. NYHED! Findes også bugseret med manuel eller elektrisk løft.

Art nr 560 535
VEJL. PRIS 8.745:- (6.996:- ex. moms)

Løfteagg., Art nr 560 588
Vogn, Art nr 560 539
Manuelt løft, Art nr 560 589
Elektrisk løft, Art nr 560 584

VERTIKALSKÆR
GRÆSPLÆNEN
Den robuste vertikalskærer på hele 75 cm, bearbejder hurtigt og effektivt store
arbejdsområder (vi anbefaler, at et par dage efter bearbejdningen, klippes og
opsamles det let tørrede materiale for at give det bedste slutresultat).
Vertikalskæreren monteres på det bageste to-punktsløft og trækkes af kraftudtaget.
Passer til samtlige Trac-maskiner.

Vertikalskærer, Art nr 560 525
VEJL. PRIS 6.870:- (5.496:- ex. moms)

FØRERHUS
Kvalitets førerhus til din Klippo Trac. Alle ruder og døre 
er lette at åbne og/eller aftage. Udstyret med en kraftig 
vinduesvisker og kraftige sidespejle samt pladetag. 
Findes til både C-serien og A- og D-serien

Art nr 560 511 for C-serien
VEJL. PRIS 17.495:- (13.996:- ex. moms)

Art nr 560 527 for A- og D-serien
VEJL. PRIS 22.495:- (17.996:- ex. moms)

TRAC OPSAMLER 
En af markedets mest alsidige og effektive opsamlere, konstrueret til at
klare såvel vådt græs samt vådt løv. Opsamleren trækkes fra traktorens
kraftudtag og er forsynet med en kombineret børste- og pickupvalse, som
effektivt rengør græsplænen. En afsluttende valse jævner desuden
græsplænen til et perfekt slutresultat. Princippet fremgår af billedet
nedenfor. Tømning sker meget enkelt fra førersædet, og opsamleren er
enkel at koble til og fra på traktorens to-punktsløft. Findes i to størrelser,
henholdsvis 280 liter passende for C-serien, og 380 liter passende for
Trac A og D.

Art nr 560 537, 280 liter for C-serien
VEJL. PRIS 5.495:- (4.396:- ex. moms)

Art nr 560 538, 380 liter for A- og D-serien
VEJL. PRIS 7.870:- (6.296:- ex. moms)

n OPSAMLERE I VERDENSKLASSE.

n UNIKT PRINCIP MED ET STRÅLENDE RESULTAT. 

Multifunktion, flere maskiner i en.

KVÆRNE GRENE
OG KOMPOSTERE
Kraftig kværn og flishugger til grene og kviste op til 75 mm i diameter.
Kan også bruges til kompostering af blade. Forsynet med hjul.

Kompostkværn/Flishugger, Art nr 560 514
VEJL. PRIS 12.495:- (9.996:- ex. moms)

RENGØRING, FEJNING OG
SNERYDNING
Trac´s system til rengøring og snerydning klarer mange arbejdsopgaver. Fejeaggregatet er 
hydraulisk trukket, med en trinløs variabel børstehastighed og kan forsynes med både en 
konventionel børste og en snebørste. Indstillelig til venstre/højre. Mekanisk løft. Systemet
består af et påbygningssæt og en koblingsdel, som kan tilpasses enten til fejeaggregat 
eller dozerblad. Dozerbladet er indstilleligt til venstre/højre og har justerbar marksøgning.

Dozerblad, arbejdsbredde 125 cm. Art nr 560 512/560 517 
Fejeaggregat, arbejdsbredde 100 cm. Art nr 560 508 
Påbygningssæt. Art nr 560 507
Koblingsdel for C-serien Art nr 560 509, for A-serien 560 499 
Skidtopsamler Art nr 560 510 

VOGN 303
En påhængsvogn med en meget anvendelig finesse, et udklappelig
tredje pivothjul samt håndtag som gør at man også kan anvende
den uden at den er tilkoblet traktoren/rideren. Kassen, som er
lavet i kraftig plast, kan tippes. 16” luftgummihjul. Kassemål 
120 x 93 cm med skrå bagende. Max. last 300 kg.

Art nr 560 541 
VEJL: PRIS: 1.995:- (1.596:- ex. moms)

VOGN 302
Enkel reel påhængsvogn til Rider eller Traktor. Lavet i lakeret 
stålplade, med 16” luftgummihjul. Aftagelig bagsmæk. 
Tip er standard. Kasse str. 120 x 84 cm. Max. last 300 kg.

Art nr 560 540 
VEJL: PRIS: 1.870:- (1.496:- ex. moms)





MÅSKE DET HÅRDESTE

ARBEJDE I DIN HAVE.

MEN ROLIGT,

DET ER JO EN KLIPPO.

Hvis der er tilfælde hvor vore maskiners præstation

sættes på specielle prøvelser, så er det ved 

kompostarbejde. Kviste, grene og andet stort

haveaffald bliver hurtigt let at håndtere med 

en kompostkværn fra Klippo. Slutproduktet 

bliver desuden til et udmærket dækmateriale 

til bede og rabatter.

KVÆRN K 310
Stabil og let arbejdende kværn som er yderst fleksibel
og mobil. 8,5 cm bred knivvalse med to rækker og totalt
seks vendbare knive af hærdet stål. Direkte træk via en
4-hestes Honda motor gør maskinen brugbar over alt.

Art nr 560 355
VEJL. PRIS 6.620:- (5.296:- ex. moms)

KNIVSYSTEM

Det patenterede knivsystem
med 6 til 24 vendbare knive gør
kværnene forbløffende effektiv.

INDFØRING

Stort indføringshul giver
en hurtigt og sikker hånd-
tering af affaldet.

MOTOR

Driftsikre motorer
som driver knivene med

stor kraft.

TRANSPORTHJUL

Kraftige hjul til enkel transport
til og fra arbejdsområdet.

OPSAMLERE

Opsamlere i slidstærk nylon
afmonteres og tømmes med

et enkelt håndtag.

KNIVSÆT TIL KVÆRNE
Maskintype Beskrivelse Art nr

Pro K 310 Sæt med 6 knive 61000001
Pro K 390 Sæt med 12 knive 61000005
Pro K 400 Sæt med 12 knive 61000002
Pro K 550 Sæt med 20 knive 61000003
Pro K 1200 Sæt med 24 knive 61000004
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KLIPPO KVÆRN
K 290 EL
Kraftig el-drevet havekompostkværn. Udstyret med samme teknik som vore
øvrige kværne med det unikke, patenterede knivsystem. Seks vendbare knive
som hjælper med at føre materialet ind. Trækkes af en enfaset elmotor på
2.2 kW/3 hk og skærer ca. 18.000 snit i min. Tager max ca. 40 mm grene.
Udstyret med transporthjul.

Art nr 560 357 
VEJL. PRIS 4.995:- (3.996:- ex. moms)

KVÆRN K 390
Samme opbygning som Kværn K 310 med det patenterede
knivsystem med knivene monteret rundt på en skive, dog er
denne model med to skiver. Større indføringshul og kraftigere
motor matcher den dobbelte knivkapacitet. Direkte træk, med
knivskiverne monterede på knivakslen som er ophængt i kugle-
lejer. Knivene er vendbare for at give bedre driftsøkonomi.
Opsamler er standard, samt ordentlige transporthjul.

Art nr 560 356
VEJL. PRIS 9.995:- (7.996:- ex. moms)

KLIPPO KOMPOSTKVÆRN



KVÆRN PRO K 1200
Tager grene på 120 mm i diameter, med en kapacitet på 48.000 snit i
minuttet. En arbejdspartner, som udfører de hårdeste opgaver med mindst
mulig anstrengelse.

Ergonomisk optimeret indføringshøjde, automatisk indførings-system
(ABM), med overbelastningsvagt, timetæller, olieindikator, indføringsindikator
og parkeringsbremse er standard. Alle funktioner styres fra operatørens
plads foran maskinen.

Den unikke 50 cm knivvalse med seks rækker og totalt 24 vendbare
knive af hærdet stål, giver en ekstrem høj kapacitet. Effektiviteten i det
patenterede knivsystemet mindsker både brændstofforbruget og lydniveauet.
Store, kraftige transporthjul sammen med hydrostatisk træk på hjulene gør
Pro K 1200 let at manøvrere og meget mobil. Gennemtænkte sikkerhedsde-
taljer med bl.a. et kraftigt beskyttelsesnet monteret som standard.

Art nr 560 552 VEJL. PRIS 96.250:- (77.000:- ex. moms)

Transportbånd 2,5 meter, Art nr 560 570 
Indstilleligt sold til løv og vådt materiale, Art nr 560 569 
20 mm Sold, Art nr 560 581

Her vises det patenterede princip for Klippo's ben-
zindrevne kværne i Pro-serien. Mest muligt arbejde,
med mindst muligt energiforbrug. Det er princippet
for Klippo´s benzindrevne kværne.

En eller flere skiver med knive i forskellige vink-
ler snitter materialet langs med fiberretningen og
afleverer det igennem et sold.

Beroende på hulstørrelsen i soldet, kan grovhe-
den på det kværnede materiale varieres.
Knivene hjælper med at trække materialet ind.

KVÆRN PRO K 400
Lille form, men forbløffende stor arbejdskapacitet. Klarer en 
grendiameter på minimum 40 mm og er udstyret med en 22 cm
knivvalse med tre rækker og totalt 12 vendbare knive af hærdet
stål. Let startende 5-hestes topventilet motor fra Honda.
Remtræk af knivvalse for en jævn belastning af motoren.
Sold til løv og vådt materiale findes som tilbehør.

Art nr 560 550
VEJL. PRIS 13.995:- (11.196:- ex. moms)

Sold til løv og vådt materiale, Art nr 560 567 

KVÆRN  
PRO K 550
Kompakt og kraftig, med en meget stor arbejdska-
pacitet. 35 cm bred knivvalse med fem rækker og
totalt 20 vendbare knive i hærdet stål. Knivsystemet
mindsker effektbehovet fra motoren. Remtræk af
knivvalsen giver også en jævnere belastning på den
9 hk. stærke topventilede motor fra Honda.

Art nr 560 551
VEJL. PRIS 22.995:- (18.396:- ex. moms)

Sold til løv og vådt materiale, Art nr 560 568 

Her er Kværn Pro K1200
udstyret med transportbånd
for direkte lastning på vogn
eller oplægning i stak.

KLIPPO KVÆRN PRO

Grove grene eller mindre træer er en smal sag for vore

Pro-kværne. Den kraftige konstruktion er fremragende til

effektivt at kværne affaldet med mindst mulige energiforbrug.

God ergonomi og lydniveau er andre

vigtige hensyn, som blev taget da

kværnene blev konstrueret.
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HER SER DU HVAD DER KRÆVES

AF EN KLIPPO BUSKRYDDER

Alle Klippos buskryddere har det patenterede Tap’n Go trimmer-

hoved som gør at du slipper for at åbne hovedet når du skal

isætte ny snøre. Læg dertil en stærk motor med lave lave lyd- og

vibrationsniveauer og du har en buskrydder du kan arbejde hårdt

med igennem mange år.

1. 2.

3. 4.

1. Stil pilen på trimmerhovedets bund ved en af snøreåbningerne ved 
at trykke den ind og drej med uret. Mål den mængde snøre op som 
snørehovedet kan rumme (ca. 6 m). Stik derefter den ene ende af 
snøren ind i den røde pen som medfølger snørehovedet.

2. Før pennen med snøren igennem snørehovedet.
3. Træk snøren igennem så der er lige meget snøre på begge sider.
4. Tryk bundknappen ind og drej med uret til ca. 10 cm af snøren er

tilbage på begge sider.
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KLIPPO TRIMMERE/BUSKRYDDERE

En trimmer fra Klippo har en robust og fleksibel konstruktion som

kan håndtere alt fra græsrydning til grenkapning. Skal du udføre

avancerede træ- eller hækklipninger som kræver lidt ekstra 

præcision anbefaler vi vor vinkel bevægelige hækkeklipper.

PRO TRIM/
BUSKRYDDER 4,0 B
Kraftig og komplet buskrydder med lige rigrør og vinkelgear. Fuldt udstyret til både 
græs- og buskrydning. Ergonomisk håndtag som letter igennem lange og hårde 
arbejdsopgaver. I standardudstyret indgår Tap´n Go trimmerhoved, en firetands 
græsklinge og en buskrydderklinge med klingebeskytter samt dobbeltsele.

Motor 38 cc, 1,9 hk. Vægt 6,7 kg. Art nr 560 032
VEJL. PRIS 4.395:- (3.516:- ex. moms)

n TRIMMER OG BUSKRYDDER I ET.

n PATENTERET SNØREHOVED.

n ERGONOMISK HÅNDTAG.

PRO TRIM 3,0 L/B
Smidig trimmer med lige rigrør, vinkelgear og to Valgmuligheder i håndtag gør
det lettere at komme til, hvor der er trangt. Standardudstyret med Tap´n Go
trimmerhoved, som selv fører snøre frem når hovedet trykket mod jorden.
Enkel påfyldning af ny snøre, som ikke kræver demontering af trimmerhovedet.
LOOP-håndtaget gør at trimmeren også kan anvendes med græsklinge.
Standardudstyret med enkelt sele. 

Motor 30 cc, 1,6 hk. Vægt 5,8 kg. Med loophåndtag Trim 3,0 L.
Art nr 560 029
VEJL. PRIS 2.995:- (2.396:- ex. moms)

Med dobbelt håndtag Trim Pro 3,0 B. Art nr 560 031
VEJL. PRIS 3.395:- (2.716:- ex. moms)

n PATENTERET TAP’N GO SNØREHOVED. 

n LOOPHÅNDTAG ELLER DOBBELTHÅNDTAG.

n LAV LYD- OG VIBRATIONSNIVEAU.

n VINKELGEAR.

PRO TRIM VIPER X34
En delbar benzintrimmer med samme højtstående teknik som øvrige benzintrimmere.
Ekstremt lav vibrations- og lydniveau, som de øvrige modeller. 34 cm3 - 1,9 hk kraftfuld
motor med digital højspændingstænding for lettere start. 78 mm kobling af heavy duty
type, 26 mm rigrør, samt kraftig vinkelgear sørger for fuldendt transmission. Leveres
som standard med det patenterede trimmerhoved som påfyldes snøre enkelt uden at
skille snørehovedet af. Grensav, hækkeklipper og forlængerrør fås som tilbehør.
Delbarheden gør at den er let at transporterer.

Motor 34 cc, 1,9 hk. Vægt 6,5 kg. Art nr 560 028
VEJL. PRIS 4.995:- (3.996:- ex. moms)

n UNIKT PATENTERET SNØREHOVED, PÅFØRES NY SNØRE 

UDEN AT DET SKAL SKILLES AD.

n DELEBAR, LET AT TRANSPORTERE.

n EKSTREMT LAVE LYD- OG VIBRATIONSVÆRDIER.

n HØJSPÆNDINGSTÆNDING FOR LETTERE START.

n KRAFTIG VINKELGEAR.

PRO HÆKKEKLIPPER 2,6 L
Klippo Pro Hækkeklipper 2,6L er en ny benzindrevet hækkeklipper fra Klippo. Den bygger
på den velkendte teknik fra vort benzintrimmer program. 55 cm dobbelt skæret hække-
klipper som kan vinkles 30 grader nedad og 90 grader op. Drejbart gasregulering for at
kunne dreje hækkeklipperen uden at miste kontrollen. 26 cm3 motor med lav niveau af 
vibrationer og lyd. Effekt 1,3 hk. Saksen ligger meget nær i linje med drivrøret, hvilket
giver en bedre balance når der arbejdes med maskinen. Digital højspændingstænding
giver en lettere start. Afvibrering mellem motor og transmission. Leveres med enkeltsele.

Art nr 560 549
VEJL. PRIS 5.995:- (4.796:- ex. moms)

HÆKKEKLIPPER 70-600
En kraftig hækkeklipper med metal dobbeltskær for endnu mere kraft i snittet.
Specialslebet, hærdet blad af højkvalitetsstål og 27 mm åbninger, som sidder 
asymmetrisk for at give mindre vibrationer. Mekanisk sikkerhedsbremse og kraftig
600 W motor med overbelastningsbeskyttelse. To-hånds sikkerhedsgreb.

Skærlængde 60 cm. Motor 240 V / 600 W. 
Vægt 4,5 kg. Art nr 560 352
VEJL. PRIS 1.245:- (996:- ex. moms)

TRIM 2,5L ENJOY
NYHED! Enjoy er en perfekt benzintrimmer til villaejere med høje krav. Den har noget lavere effekt end
sine kammerater, men har samme kvalitetstanke i konstruktionen. Veludstyret med kobling, kraftigt
rigrør, Walbro-karburator, m.m. Lige rigrør med vinkelgear gør at holdbarhed, lyd og vibrationer bliver 
i en helt anden klasse end en maskine med bøjet rigrør. Naturligvis har den også Tap’n Go snørehoved,
som let kan påføres ny snøre uden at skille det ad.

Motor 25,4 cc, 1,2 hk. Vægt 5,2 kg. Art nr 560 023
VEJL.PRIS 2.395,- (1.916:- ex. moms)
INTRODUKTIONSPRIS 1.995:- (1.596:- ex. moms)

n PATENTERET TAP’N GO TRIMMERHOVED.

n LAVE LYD- OG VIBRATIONSNIVEAUER.

n VINKELGEAR.
PRO TRIM/
BUSKRYDDER 5,5 B
NYHED! En fuldvoksen maskine i alle henseender. Den nye konstruktion har en
kraftigere motor, men stadig et lavt lydniveau, samt et patenteret afvibrerings-
system for bedre komfort og længere holdbarhed. Leveres komplet udstyret
med det patenterede Tap’n Go trimmerhoved, 3-bladet knivskive, buskrydder-
klinge og dobbeltsele. Det ergonomiske håndtag er let at indstille uden brug 
af  værktøj og det kraftige rigrør på 30 mm tåler virkeligt hårdt arbejde. 

Motor 52 cc, 3,0 hk. Vægt 8,2 kg. Art nr 560 026
VEJL. PRIS 6.245:- (4.996:- ex. moms)

n PATENT PATENTERET TAP’N GO SNØREHOVED. 

n LAVE LYD- OG VIBRATIONSNIVEAU 

n TRIMMER OG BUSKRYDDER I ET.



LIGE SAVSÆT
TIL GRENSAV
Art nr 560 052

RELAX SELE
Art nr 560 035

PLASTVISIR
Art nr 560 034

NETVISIR
Art nr 560 576

UNIKT PATENTERET
TAP’N GO TRIMMERHOVED 
Påfyldes let med ny snøre uden man behøver at skille det af.
Adaptere findes til de fleste fabrikater. Leveres med den
ekstremt holdbare platinnylonsnøre. Standard på Klippo Pro Trim 

Art nr 560 036
Findes også med en stålforstærket spole.
Art nr 912 1995

NYLONSNØRE 2,0 KG
Ø 2,4 mm (375 m). Art nr 560 049
Ø 3,0 mm (240 m). Art nr 560 038

TÆNDRØR 20 ST
Art nr 560 577

NYLONSNØRE 15 M.
Ø 2,4 mm. Art nr 560 047
Ø 3,0 mm. Art nr 560 040

NYLONSNØRE 0,5 KG
Ø 2,4 mm (95 m). Art nr 560 048
Ø 3,0 mm (60 m). Art nr 560 039

FEDT TIL
VINKELGEAR
Art nr 560 037

FORLÆNGERRØR TIL
GRENSAV OG VIPER
145 cm. Art nr 560 050 
74,5 cm. Art nr 560 051

TRIMMER
ORIGINALTILBEHØR 

GRÆSKNIV 3-TANDS
300 mm. Art nr 560 041

GRÆSKLINGE 4-TANDS
255 mm. Art nr 560 004

GRÆSKNIV 3-TANDS
255 mm, 1,4 mm. Art nr 560 043

GRÆSKLINGE 8-TANDS
255 mm. Art nr 560 044

GRÆSKNIV 3-TANDS
350 mm. Art nr 560 045

GRÆSKNIV 3-TANDS
255 mm, 3,0 mm. Art nr 560 046

KNIVE/KLINGER
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KANTSKÆRER
Pro E 240 Ekstra 8-tds. kniv.
Art nr 560 572

KLIPPO PARK- & HAVE

LØVSUGER PRO H 550
En smidig, stærk og effektiv løvsuger til alle terræner. Den stærke 5,5-hestes Honda 
motor er udstyret med en ekstra kraftig blæsevinge. Den integrerede gearkasse med 
seks hastigheder frem og et bak, gør at maskinen selv kan forcere stejle bakker.

Store kraftige trækhjul i stål med luftgummidæk gør maskinen 
aldeles let at manøvrere. 

Som tilbehør findes sugeslange og vådsæk til væskesugning,
afløbsrensning m.m. Sugekapacitet på 3186 m3/t.

Art nr 560 555
VEJL. PRIS 21.245:- (16.996:- ex. moms)

Vådsæk, ekstra kraftig, Art nr 560 578
Sugeslange, 3 m kompl med fæste
mundstykke og håndtag, Art nr 560 561
Forlængerslange 3 m, Art nr 560 563
Børste til sugemundstykke, Art nr 560 565
Ekstra sæk, Art nr 560 566

LØVBLÆSER B 450
Robust og meget let manøvrerende løvblæser, med store kugleleje monterede
hjul og et stort pivothjul forrest. Honda topventilet motor på 9 hk garanterer
for driftsikkerhed og kapacitet. Luftstrømmen er rettet skråt fremad og
justeres fra førerens plads. Den effektive blæser er lyddæmpet og håndtaget
er afvibreret og indstilleligt i højden.

Art nr 560 554
VEJL. PRIS 21.125:- (16.900:- ex. moms)

LØVBLÆSER B 450 SH
Samme basiskoncept som B 450, men med en 13-hestes Honda
topventilet motor og hydrostatisk træk separat på begge hjul. Som
tilbehør findes en komfortabel sulky med bremse og sæde.

Art nr 560 559 VEJL. PRIS 33.245:- (26.596:- ex. moms)
Sulky E93200

KANTSKÆRER
PRO E 240
Kraftig og enkel konstruktion for en høj driftsikkerhed og
lang levetid. Fjederophængt kniv, giver en behagelig gang
uden ryk og slag. Sikkerhedsskjoldet hindrer effektivt, at
emner slynges væk fra kniven. Skæredybden kan indstilles
på seks forskellige måder fra håndtaget. Samme sted er
sikkerhedsgrebet til motoren også placeret.

Art nr 560 558
VEJL. PRIS 8.495:- 
(6.796:- ex. moms)

EL-KÆDESAV
Kraftig elkædesav med 40 cm sværd og hele 2000 W motoreffekt, gør
at den klarer selv grove træer. Automatisk kædesmøring med 0,2 l olie-
tank. Kædespænding let indstillelig uden værktøj. Vægt 4,3 kg.

Art nr 561 221
VEJL. PRIS 1.245:- (996:- ex. moms)

Standardkniv som
normalt anvendes

på frie kanter. Den
findes i forskellige længder og
har en vinge som vender
det afskårne materiale og
efterlader det med bunden op.

Den lige kniv funge-
rer, som en traditio-

nel kantskærer og er
egnet når man bare vil have et
lige snit. F.eks. hvor fortov
og græsplæne mødes og græs-
set vokser ind over fliserne.

Den U-formede kniv
bruges når man vil

lave et tilfældigt spor i
græsplænen og siden ligge mate-
rialet tilbage igen uden at det
kan ses fremover. Andre bruger
dette for at få lidt større afstand
mellem fortov og græsplæne.

Den vinklede kniv
bruges også når

græsplænen vokser
ind over en flisebelagt gang og
har fået alt for godt fat.

KANTSKÆRER
PRO E 400
En sideliggende kantskærer, som er bygget til at klare krævende arbejdsopgaver.
Ekstrem effektiv, takket være skærets frem og tilbage gående bevægelse.
Baghjulstrukket med store kraftige hjul. Sikkerhedsgreb på håndtaget for motor og
træk. Skæredybden reguleres fra håndtaget. Kan udstyres med forskellige skær,
til enhver arbejdssituation.

Art nr 560 560
VEJL. PRIS 19.995:- (15.996:- ex. moms)

KNIVE TIL 
PRO E 400
Sæt med 6 forskellige knive.  
Art nr 560 575
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HAVEFRÆSER ES 03 B
Robust og pålidelig havefræser som kan sit arbejde. Letstartende Briggs &
Stratton motor på 3.5 hk. Indstillelig arbejdsdybde. Justerbart håndtag 
udstyret med sikkerhedsgreb.

Arbejdsbredde 40 cm. Vægt 30 kg. 
Art nr 560 341 
VEJL. PRIS 4.120:- (3.296:- ex. moms)

HAVEFRÆSER
PS 045 H

En maskine med en meget høj 
arbejdskapacitet. Stille men stærk Honda

motor på 4,5 hk. med bak gear. Indstillelig
arbejdsdybde. Jordspyd som standard.

Justerbart håndtag med sikkerhedsgreb.
Styret kan let sættes i transportstilling.

Arbejdsbredde 50 cm. Vægt 34 kg.
Art nr 560 342

VEJL. PRIS 5.745:- 
(4.596:- ex. moms)

Tilbehør til Klippo´s havefræser 
Hyppeplov Art nr 560 343

VEJL. PRIS 745:- 
(596:- ex. moms)

Jernhjul Art nr 560 344
VEJL. PRIS 870:- (696:- ex. moms)

KLIPPO PARK- & HAVE

VERTIKALSKÆRER 
S 400 B
En kvalitetsmaskine indefra og ud. Monteret med en stærk Briggs & Stratton motor
på 3,5 hk. Justerbar arbejdsdybde. Ergonomisk håndtag med sikkerhedsgreb.

Stålhjul med dobbelte kuglelejer. Arbejdsbredde 40 cm. Vægt 45 kg. 
Art nr 560 340
VEJL. PRIS 5.620:- (4.496:- ex. moms)

VERTIKALSKÆRER 
S 400 E
Samme grundkoncept som S 400 B, dog udstyret med en kraftig el-motor med 1600 W
effekt. Hvis du foretrækker el-drift, er denne vertikalskærer en pålidelig og stille arbejdshest.
Justerbar arbejdsdybde. Ergonomisk håndtag med sikkerhedsgreb.

Stålhjul med dobbelte kuglelejer. Arbejdsbredde 40 cm. Vægt 43 kg. Art nr 560 345
VEJL. PRIS 4.295:- (3.396:- ex. moms)

VERTIKALSKÆRER
PRO V 400
Udstyret med kraftig teknologi, 4.0 hk. Honda GC
motor. 40 cm arbejdsbredde. Rulleleje i alle hjul.
Hårdmetalbelægning som bevirker, at knivene 
holder en permanent spids igennem hele leveti-
den. Leveres med 2,5 mm faste knive, men
kan også monteres med løse. Håndtag med
hurtigkobling for transport.

Art nr 560 556
VEJL. PRIS 8.995:- 
(7.196:- ex. moms)

Tilbehør
Opsamler. Art nr 560 579

KNIVSÆT TIL PRO V 400
Sæt med 14 stk. udskiftningsknive
Art nr 63000001

KNIVSÆT TIL PRO V 400
Knivaksel med svingbare slagler 
Art nr E93400

Ny kniv…......Efter 30 timer.......60 timer..….......90 timer...

KNIVE SOM HOLDER
Knivene er belagte med hårdmetal og på denne måde bibehol-
der de spidsen til de er helt nedslidte

KNIVSÆT TIL S400 B OG S400 E 
T.o.m. 2002 årgang 
Art nr 520 124
Fr.o.m. 2003 årgang 
Art nr 52000002

MOTOR TRILLEBØR CARRY 
Let håndterlig motortrukken trillebør med mange anvendelige tilbehør.

Lydsvag, miljørigtig og letstartende 4,5 hk Honda motor. 
Traktormønstrede trækhjul. Træk frem og bak. 

1 hastighed frem (3,65 km/t) og 1 bak (2km/t). 
Lastekapacitet 100 kg og tip beholder.

Art nr 560 361
VEJL. PRIS 8.495:- (6.796:- ex. moms)

Dozerblad 85 cm, Art nr 560 362
VEJL. PRIS 2.370:- (1.896:- ex. moms)

Beholder i plast, Art nr 560 364
VEJL. PRIS 1.995:- (1.596:- ex. moms)

Snekæder, Art nr 560 363
VEJL. PRIS 745:- (596:- ex. moms)
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KLIPPO TEKNISKE DATA

PLÆNEKLIPPERE
Mulcher Art nr Klippesystem Opsamler Klippebredde Klippehøjde Motor Træk Tilbehør Vægt Lydeffekt* Side

Klippo Energy 560 302 Mulcherkniv Nej 42 cm 25-50 mm Elektrisk 240V/1300W Nej 22 kg 83 dB(A) 10

Klippo Triumph 560 301 Mulcherkniv Nej 42 cm 25-50 mm B&S Quattro 158 cm3/4 hk Nej 24 kg 92 dB(A) 11

Klippo Champion 560 306 Mulcherkniv Nej 48 cm 30-60 mm B&S Sprint XT 158 cm3/4,5 hk Nej 26 kg 92 dB(A) 11

Klippo Excellent 560 251 Cross-cut kniv Nej 48 cm 30-60 mm B&S Quantum 190 cm3/5 hk Nej Katalysator 28 kg 92 dB(A) 14

Klippo Excellent GCV 560 252 Cross-cut kniv Nej 48 cm 30-60 mm Honda GCV 135 cm3/4,5 hk Nej 27 kg 89 dB(A) 14

Klippo Excellent Selvstart 560 254 Cross-cut kniv Nej 48 cm 30-60 mm B&S Quantum T&M 190 cm3/5 hk Nej Katalysator 32 kg 92 dB(A) 14

Klippo Excellent S 560 256 Cross-cut kniv Nej 48 cm 30-60 mm B&S Quantum 190 cm3/5 hk Ja Katalysator 31 kg 92 dB(A) 15

Klippo Excellent S Selvstart 560 258 Cross-cut kniv Nej 48 cm 30-60 mm B&S Quantum T&M 190 cm3/5 hk Ja Katalysator 31 kg 92 dB(A) 15

Klippo Comet 560 162 Øko-klip tallerken Nej 53 cm 30-60 mm B&S Quantum 190 cm3/5 hk Ja Katalysator 31 kg 92 dB(A) 16

Klippo Comet El-start 560 165 Øko-klip tallerken Nej 53 cm 30-60 mm B&S Quantum 190 cm3/5 hk Ja Katalysator 32 kg 93 dB(A) 16

Sideudkast Art nr Klippesystem Opsamler Klippebredde Klippehøjde Motor Træk Tilbehør Vægt Lydeffekt* Side

Klippo Excellent S SD 560 257 Udkast Nej 48 cm 30-60 mm B&S Quantum 190 cm3/5 hk Ja Katalysator 33 kg 95 dB(A) 15

Opsamlere Art nr Klippesystem Opsamler Klippebredde Klippehøjde Motor Træk Tilbehør Vægt Lydeffekt* Side

Klippo Brilliant 560 308 Opsamling 62 l 45 cm 20-70 mm B&S Sprint XT 158 cm3/4,5 hk Ja 36 kg 95 dB(A) 24

Klippo Brilliant Selvstart 560 311 Opsamling 62 l 45 cm 20-70 mm B&S Quantum T&M 190 cm3/5 hk Ja Katalysator 39 kg 95 dB(A) 24

Klippo Cobra 560 315 Opsamling/Mulcher 65 l 48 cm 25-55 mm B&S Quantum 190 cm3/5 hk Ja Katalysator 41 kg 95 dB(A) 25

Klippo Cobra El-start 560 313 Opsamling/Mulcher 65 l 48 cm 25-55 mm B&S Quantum 190 cm3/5 hk Ja Katalysator 42 kg 95 dB(A) 25

Cylinderklippere Art nr Klippesystem Opsamler Klippebredde Klippehøjde Motor Træk Tilbehør Vægt Lydeffekt* Side

Klippo Free 560 115 Cylinder Tilbehør 38 cm 14-45 mm Nej Nej Opsamler 7,3 kg 10

Klippo Lawnmaster 560 127 Cylinder/Opsamling Ja 50 cm 7-30 mm Vanguard 2,4 hk Ja 58 kg 88 dB(A) 26

Pro-klippere Art nr Klippesystem Opsamler Klippebredde Klippehøjde Motor Træk Tilbehør Vægt Lydeffekt* Side

Klippo Pro 17 560 186 Mulcherkniv Nej 42 cm 30-50 mm Honda GCV 135 cm3/4,5 hk Nej 26 kg 89 dB(A) 20

Klippo Pro 19 560 192 Mulcherkniv Nej 48 cm 30-60 mm B&S Intek Edge 190 cm3/6 hk Nej 33 kg 91 dB(A) 20

Klippo Pro 19 GCV 560 193 Mulcherkniv Nej 48 cm 30-60 mm Honda GCV 135 cm3/4,5 hk Nej 30 kg 89 dB(A) 21

Klippo Pro 19 S 560 194 Mulcherkniv Nej 48 cm 30-60 mm B&S Intek Edge 190 cm3/6 hk Ja 34 kg 91 dB(A) 21

Klippo Pro 21 S 560 187 Mulcherkniv Nej 53 cm 30-60 mm B&S Intek Edge 190 cm3/6 hk Ja 35 kg 92 dB(A 21

Klippo Pro Cobra S 560 188 Opsamling/Mulcher 65 l 48 cm 30-60 mm B&S Intek Edge 190 cm3/6 hk Ja 43 kg 95 dB(A) 25

TRAC Art nr Klippesystem Opsamler Klippebredde Klippehøjde Motor Træk Venderadius Vægt Lydeffekt* Side

TRAC C300 560 504 Bagudkast/Mulcher Tilvalg (280 l) 97 cm 13-90 mm Briggs & Stratton I/C OHV AVS 14,5 hk hydrostatisk 0,89 m 241 kg 99 dB(A) 30

TRAC C600 560 505 Bagudkast/Mulcher Tilvalg (280 l) 107 cm/97 cm 13-90 mm Honda GC 2cyl OHV 530 cm3 16hk hydrostatisk 0,89 m 244 kg 100 dB(A) 30

TRAC C800 560 506 Bagudkast/Mulcher Tilvalg (280 l) 123 cm/112 cm 13-90 mm Honda GX 2cyl OHV 614 cm3 18hk hydrostatisk 0,89 m 261 kg 100 dB(A) 30

TRAC D1850 560 500 Mulcher C40/Bagudkast C39 Tilvalg (380 l) 127 cm 13-90 mm Yanmar 2-cyl vandkølet diesel, 18 hk hydrostatisk 1,09 m 325 kg 101 dB(A) 30

TRAC A2050 560 502 Mulcher C40/Bagudkast C39 Tilvalg (380 l) 127 cm 13-90 mm Honda GX 2-cyl OHV 614 cm3 20 hk hydrostatisk 1,09 m 290 kg 104 dB(A) 31

* opmålt lydeffektniveau



KLIPPO TEKNISKE DATA

KVÆRN PRO K 400

Honda GC 160 OHV, 5 hk,
topventilet, overliggende knastaksel

ca. 1,5 m3/t kværnet materiale

24 000

Op til 60 mm

Stål, Ø 25 mm, 3 dobbelte skiver
med 12 reversible stålknive

2000 omdr./min

22 cm

22 x 30 cm (BxH)

84 cm (fra gulv)

125x52x109 (LxBxH)

ca 65 kg

Beskyttelseshandsker, sikkerhed-
briller,høreværn

560 550

Sold for løv m m, Art nr 560 567

KVÆRN K 390

Briggs & Stratton Intek 5,5 hk,
topventilet,

ca. 1,9 m3/t kværnet materiale

36 000

Op til 50 mm

Stål, dobbelte skiver med
12 reversible stålknive 

3000 omdr./min

16 cm

16 x 30 cm (BxH)

120 cm (fra gulv)

125x65x138 (LxBxH)

ca 50 kg

Beskyttelseshandsker, sikkerhed-
briller,høreværn og opsamlersæk

560 356

Motor

Kapacitet

Snit/min

Grentykkelse

Knivaksel

Max omdr.tal

Skærbredde

Indføring åbn.

Indføring højde

Dimension

Totalvægt

Standard uds.

Art nr

Tilbehør

KVÆRN K 310

Honda GC 135 OHV, 4 hk,
topventilet, overliggende knastaksel

ca. 0,75 m3/t kværnet materiale

18 000

Op til 40 mm

Stål, enkelt skive
med 6 reversible stålknive

3000 omdr./min

8,5 cm

4,5 x 18 cm (BxH)

68 cm (fra gulv)

106x56x84 (LxBxH)

ca 32 kg

Beskyttelseshandsker, sikkerhed-
briller,høreværn og opsamlersæk

560 355

KVÆRN PRO K 1200

Briggs & Stratton Vanguard Twin OHV, 
toppventiler, 570 cm3, 18 hk

Standard

ca 4,8 m3/h kværnet material

48 000

Max Ø 120 mm

Stål, Ø 40 mm, 
24 vendbare stålknive 

2000 varv/min

50 cm

66 x 36 cm (BxH)

108 cm (fra gulv)

175x83x138 (LxBxH)

ca 385 kg

7 liter (blyfri benzin)

15 liter

Hydraulmotorförsedd inmatningsrulle, 
hastighet 23 m/min.

Overbelastningsvagt, beskyttelseshandsker,
beskyttelsesbriller, høreværn

560 552

Transportbånd 2,5 meter, Art nr 560 570
Indstilleligt sold til løv/vådt materiale, 
Art nr 560 569
20 mm sold, Art nr 560 581

Motor

Elstart

Kapacitet

Snit/min

Grentykkelse

Knivaksel

Max omdr.tal

Skærbredde

Indføring åbn.

Indføring højde

Dimension

Totalvægt

Brændstoftank

Olietank

Indfødning

Standarduds.

Art nr

Tilbehør

KVÆRN K 290 EL

Elmotor 2,2 kW/3 hk

–

ca 0,75 m3/h kværnet material

ca 18 000

Op til ca 40 mm

Stål, enkel skive  
m 6 vendbare knive

2950

ca 4,5 x 18 cm

ca 100 cm

Manuel

560357

KVÆRN PRO K 550

Honda GX 270 OHV, 9 hk, toppventiler,
automatisk oljevakt

–

ca 2 m3/h kværnet material

40 000

Op til ca Ø 75 mm

Stål, Ø 25 mm, 5 dobbelte skiver, 
20 vendbare stålknive

2000 varv/min

35 cm

35 x 30 cm (BxH)

98 cm (fra gulv)

130x63x125 (LxBxH)

ca 90 kg

5,9 liter

Manuel

Beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller,
høreværn, brændstof påfyldningstragt

560 551

Sold til løv/vådt materiale, 
Art nr 560 568

52 53

PARK- & HAVEMASKINER

KANTSKÆRER PRO E 240

Honda GC 160 OHV, 5,0 hk, topventilet, overliggende knastaksel

Stål – 240 x 45 x 3

Max 2800 omdr./minut

6 lejer + finindstilling

200 x 30 mm

ca 34 kg

560 558

8-tands knivhjul i stål

Motor

Knivsystem

Knivomdr.tal

Knivhastighed

Aebejdsdybde

Hjul

Vægt

Art nr

Tilbehør

KANTSKÆRER PRO E 400

Honda GX 120 OHV, 4,0 hk, topventilet

3 mm stål, standard med vinge

Max 425 slag/min

3 lejer + finindstilling

200 x 30 Kullagrade.

ca 49 kg

560 560

Sæt med 6 forsk.knive, Specialkniv for kantskæring

af golfbunkers, 3 forsk. højrevendte knive

PRO TRIM 3,0 B

30 cm3

1,2 kW (1,6 hk)

0,6 l

6,4 kg

26 mm

78 mm professional

Ja

Ja

Ja

5,0 m/s2

Klinge 90 dB(A), Hoved 99 dB(A)

Klinge 103 dB(A), Hoved 110 dB(A)

560 031

PRO TRIM 3,0 L

30 cm3

0,95 kW (1,6 hk)

0,6 l

5,8 kg

26 mm

78 mm professional

Ja

Ja

Ja

5,0 m/s2

Klinge 90 dB(A), Hoved 99 dB(A)

Klinge 103 dB(A), Hoved 110 dB(A)

560 029

Cyl.volym

Effekt

Tank

Vægt

Rigrør

Kobling

Afvibrering

Vinkelgear

Dig. Tænding

Vibr. Niveau

Lydtryksniveau

Lydeffektniveau

Art nr

TRIM 2,5L ENJOY

25,4 cm3

0,9 kW (1,2 hk)

0,6 l

5,2 kg

26 mm

54 mm

Ja

Ja

Ja

560 023

PRO HÆKKEKLIPPER 2,6 L

26 cm3

1,3 hk

0,6 l

7,2 kg

26 mm

78 mm professional

Ja

Ja

560 549

PRO TRIM VIPER X34

34 cm3

1,4 kW/1,9 hk

0,6 l

6,5 kg

26 mm

78 mm professional

Ja

Ja

Ja

5,0 m/s2

99 dB(A) (hoved)

110 dB(A) (hoved)

Grensav, Hækkeklipper,

Forlæng. 145 cm, Forlæng. 75 cm

560 028

PRO TRIM/BUSKR. 5,5 B

52 cm3

2,2 kW (3,0 hk)

1,1 l

8,2 kg

30 mm med 6 lejer

78 mm professional

Ja, patenteret

Ja, Heavy Duty

Ja

3,1 m/s2

91,8 dB(A) (hoved)

111,8 dB(A) (hoved)

560 026

Cyl.volym

Effekt

Tank

Vægt

Rigrør

Kobling

Afvibrering

Vinkelgear

Dig. Tænding

Vibr. Niveau

Lydtryksniveau

Lydeffektniveau

Art nr

PRO TRIM/BUSKR. 4,0 B

38 cm3

1,4 kW (1,9 hk)

0,8 l

6,7 kg

26 mm

78 mm professional

Ja

Ja

Ja

5,1 m/s2

Klinge 90 dB(A), Hoved 99 dB(A)

Klinge 103 dB(A), Hoved 110 dB(A)

560 032



KLIPPO TEKNISKE DATA

PARK- & HAVEMASKINER
VERTIKALSKÆRER 

S 400 E

Elektrisk 230V

1600 W

40 cm

-

43 kg

560 345

Løse slagler

VERTIKALSKÆRER 

S 400 B

B&S Sprint

3,5 hk/148 cm3

40 cm

-

45 kg

560 340

-

Løse slagler

VERTIKALSKÆRER 

PRO V 400

Honda GCV

4 hk/135 cm3

40 cm

-

40 kg

560 556

Løse knive, opsamlersæk 60 l

Faste knive

Motor

Effekt/Volum

Arbejdsbredde

Indstilleligt styr

Vægt

Art nr

Tilbehør

Øvrigt

HÆKKEKLIPPER 70-600

600 W

60 cm

27 cm

4,5 kg

Patenteret mekanisk

overbelastningsrelæ

2-delt metalgear

-

560 549

EL-KÆDESAV

2150 W

40 cm

-

4,3 kg

- 

-

Automatisk kædesmøring, kædespænding uden brug af værktøj.

561 221

Motoreffekt

Skærlængde

Skæråbning

Vægt

Overbelastningsrelæ

Gearsystem

Øvrigt

Art nr

Motor

Træk

Blæser

Turbine

Omdrejningstal

Knive

Luftmængde

Lufthastigh

Vægt

Lydniveau

Hjul

Venderadius

Hastighed

Art nr

Tilbehør

LØVBLÆSER B 450 SH

Honda GX 390 OHV, 13 hk, topventilet, automatisk olievagt

Hydrostatisk, Honda Hydrostatic VR 30

Ø 36 cm

Ø 45 cm

3200 omdr./minut

Longlife, aluminium med 5 blade

108 m3/min

260 km/h

ca. 95 kg

94 dB(A)

Luftgummihjul bag, 4.80/400-8, 4PR.

Separat kobling til hver trækhjul

20 cm

Trinløs 0-9 km/h frem, 0-3 km/h bak

560 559

Sulky med sæde og bremse

LØVBLÆSER B 450

Honda GX 270 OHV, 9 hk, topventiler

–

Ø 36 cm

Ø 45 cm

3200 omdr./minut

Longlife, aluminium med 5 blade

108 m3/min

260 km/h

ca. 60 kg

94 dB(A)

Luftgummihjul bag, 4.80/400-8, 4PR.

3.00-4 for, pivothjul for med smørenippel

–

–

560 554

–

HAVEFRÆSER PS045H

Honda GCV

4,5 hk/135 cm3

50 cm

Højde / Sidevers

34 kg

560 342

Hyppeplov, Jernhjul

Forsynet med bak

Motor

Effekt/Volum

Arbejdsbredde

Indstilleligt styr

Vægt

Art nr

Tilbehør

Øvrigt

HAVEFRÆSER ES03B

B&S Sprint

3,5 hk/148 cm3

40 cm

Højde

30 kg

560 341

Hyppeplov, Jernhjul

-

LØVSUGER PRO H 550

Honda GX 160 OHV, 163 cc, 5,5 hk, topventilet

med olievagt

75 cm

Kraftig stålblæsehjul med blæsehus i stål

6 gear frem, 1 bak

Sæk 260 liter

ca. 78 kg

Kraftige pivothjul foran, luftgummihjul bagerst,

13x5.00-6, 4PR

560 555

Vådsæk, ekstra kraftig, Sugeslange, 3 m kompl med fæste, mundstykke og håndtag, 

Forlængerslange 3 m, Børste til sugemundstykke, Ekstra sæk.

Motor

Arbejdsbredde

Blæser

Træk

Opsamling

Vægt

Hjul

Art nr

Tilbehør
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KL IPPO GARANTI :
Vi ved at du bliver tilfreds med din Klippo. 

Alt vores erfaring og de utallige tilfredse kunder, helt tilbage til 1954, taler for dette. 
Vi giver desuden 2 års garanti på alle maskiner 

og 5 år på alle plæneklippernes aluminiumsskjold (kun ved privat brug). 
Husk at gemme din købskvittering. 
Held og lykke med din nye Klippo.

Klippo’s produkter udvikles løbende og vi forbeholder os derfor retten til tekniske justeringer. Vi hæfter ikke for eventuelle trykfejl.



SIKKERHEDSKNIV l

Speciel udformet til arbejdsområder hvor der er
risiko for sten, rødder eller andet hårdt materi-
ale. Når sikkerhedskniven rammer en hård

genstand, knækker den sammen ved et led,
for at undgå at skade motorakselen.

Sikkerhedskniven sættes, efter at have
ramt et hårdt emne, på plads igen 

og bruges igen og igen.
48 cm/19” Art nr 6001

53 cm/21” Art nr 6002

5756

SERVICEPAKKE 6015 
TIL PLÆNEKLIPPERE MED
QUANTUM MOTOR 
OG ØKO-KLIP.
Pakken indeholder 1 stk. olie Art nr 7201
1 stk. tændrør Art nr 0912
4 stk. skærtunger Art nr 6032

KLIPPO ORIGINALDELE

PLÆNEKLIPPERVASKER
Tilslut plæneklippervaskeren til en vandslange
og vask, med motoren i gang direkte efter 
klipning. Den enkleste måde at holde dit 
plæneklipperskjold ren.
Art nr 0920

OLIESUG
Suger effektivt den gamle olie op ved 
olieskift. Med oliesugeren undgås unødig
oliespild. Den fungerer også udmærket 
til rensning af afløb eller til påfyldning af
syre i batterier m.m.
Art nr 0919

KLIPPO OLIE SAE 30
Specialolie til Klippo´s plæneklippere,
som holder motoren trimmet og øger
levetiden. Olieskift anbefales mindst
hver sæson.
Art nr 7201

KNIVFÆSTE MED 
FIBERSKIVE OG KILE
Vores mest almindelige knivholdere. 
For 22 mm. aksel, Art nr 0915 
og for 25 mm aksel, 
Art nr 0914.

TÆNDRØR
Standardtændrør til motorerne Sprint,
Quatro og Quantum. Art nr 912.
Standardtændrør til Intek Edge,
Art nr 954. Standardtændrør til
Honda GCV 135/160 Art nr 0955.

TÆNDRØRSNØGLE
Standard tændrørsnøgle, Art nr 0913
som passer til tændrør med Art nr 0912 
og 0955. tændrørsnøgle til 
Intek Edge Art nr 0956.

ØKO-KNIV
Knivsystem baseret på en tallerken med seks
bevægelige knive som klipper græsset i forskellige
højder. Derved klippes græsset i små stykker og 
fordeles mellem det bestående græs.
48 cm/19 ” Art nr 6012
53 cm/21” Art nr 6013

CROSS-CUT KNIV l
En ny type Mulcherkniv som
ved hjælp af fire skær findeler
græsset. 48 cm/19”.

Art nr 6008

OVERKNIV TIL ØKO-KNIV
Let udskiftelig overkniv til Øko-kniv.
Art nr 6036

SKÆRTUNGE TIL ØKO-KNIV
Let udskiftelig skærtunge til Øko-klip
Art nr 6032

NAVKAPSELSÆT
Sæt med fire navkapsler.
Art nr 0904

SPEED REDUCTION KIT
Sænker hastigheden med ca. 15-20 %.
Art nr 0953, passer til modellerne,
Compact, Pro S Collect, Cobra,
Pro S Cobra, Pro 19 S, Excellent S 
samt Next. 
Art nr 0957 passer til vore 
mulchermodeller Comet,
Pro S, Pro S HD samt Pro 21.

En Klippo vil være en Klippo gennem hele livet.

Servicer den altid med originaldele.

KOMBIKNIV n

En robust og meget holdbar kniv til
svære arbejdsforhold. Kombikniv til dig
som ikke ofte klipper græs.
48 cm/19” Art nr 6000
53 cm/21” Art nr 6004

MULCHER-KNIV n
Effektiv kniv med flere klippe-niveauer for at
findele græsset. Et alternativ til Øko-kniv.
42 cm/17” Art nr 6020 (kun Energy)
42 cm/17” Art nr 6016
48 cm/19” Art nr 6017
53 cm/21“ Art nr 6018

OPSAMLER OG
SIDEUDKAST KNIV  m
Specialdesignet til Klippos opsamler og
sideudkastmaskiner. De aerodynamiske
"vinger" gør at græsset slynges i en
bestemt retning (til opsamleren eller til
udkastet på siden).
45 cm/18” Art nr 6040 (Brilliant)
48 cm/19” Art nr 6003
(Merit, G8, Compact,
Pro S Collect, Pro 4 SD,
Pro Cobra S, Excellent S SD)
48 cm/19” Art nr. 6023
(Cobra)

KNIVBOLT MED 
FJEDER SKIVE
Vores mest almindelige knivbolt 
Art nr 0905 passer til både 
Art nr 0914 og 0915. Til vores øvrige 
knivholdere, findes andre special bolte.

KILEREMME
Vor mest brugte kileremme til selvkørende plæneklippere.
Art nr 1937 til Brilliant
Art nr 1935 til Comet, Pro S, Pro S HD samt Pro 21.
Art nr 1454 til Compact, Cobra, Next, Pro S Cobra Pro 19
samt Excellent S



KLIPPEGUIDEN.
HER FÅR DU HJÆLP, 
TIL AT VÆLGE DEN RIGTIGE
PLÆNEKLIPPER.

UANSET HVILKE BEHOV DU END HAR, FINDES DER 
EN KLIPPO, SOM PASSER TIL DIG OG DIN GRÆSPLÆNE

Klippo har 10 forskellige modeller, i 23 fors-
kellige varianter. Ikke for, at det skal være
svært at vælge, nærmest tvært imod. Kun
for at du skal finde den klipper, som passer
absolut bedst til dig.

Som eksperter på plæneklippere ved vi, at
selv en lille forskel på en model, kan gøre
en stor forskel, alt efter hvilke behov du har.
Når alt kommer til alt bliver din Klippo en

”ven” du skal leve med i mange år fremover.
Så giv dig lidt tid, til at fundere på hvilken der
vil være den bedste model for dig.

Klippo tilbyder dig også forskellige klippe-
systemer, for at du og din græsplæne skal
blive tilfreds med jeres nye plæneklipper.
Hvad du til sidst vælger, afhænger meget på
hvordan du vil pleje din græsplæne, og hvor
ofte du har tid til at klippe.

OPSAMLERSYSTEM TIL DIG SOM KLIPPER OFTE
Med en opsamler, er alt ”renset og
klargjort” når du har klippet færdig. Godt
for dig, som vil have en helt ren og fin
græsplæne, når du har klippet. ”Afklippet”
kan du kompostere og blande med sand –
du får da, et perfekt topdressingsmateriale.

Klippos opsamlersystem har specielt
udformede knive, som sammen med skjol-
dets udformning ”sætter fart” på græsset,

hvilket giver en maksimal opsamlingseffekt.
Selve opsamleren er specielt tilpasset

og lige så gedigen og stabil, som resten
af maskinen – påsætning og aftagning
går smidigt og alt er konstrueret, for ikke
at give unødig besvær.

Vore opsamlermodeller kalder vi:
Klippo Brilliant, Klippo Cobra og Klippo
Pro Cobra S.

MULCHER – DEN INTELLIGENTE,
MILJØVENLIGE OG ”DEN DOVNES” TEKNIK
Ordet ”Mulcher” kommer fra engelsk og 
betyder ”kompostere”. Et passende navn, 
med tanke på, at denne klippeteknik 
”komposterer” græsset til små bestanddele.
Mulchersystemet er et af de mest dominerende
klippesystemer i Skandinavien. Teknikken er 
enkel og derfor meget pålidelig.

Skjoldet og kniven samarbejder på en 
unik måde og kniven er konstrueret til at 
klippe i flere forskellige niveauer under 
rotationen. Teknikken kaldes populært derfor
også for multiklip.

Ind i mellem kalder vi også Mulchersystemet 
for ”den dovnes teknik” i sjov. Græsstråene 
bliver så findelte, at de forsvinder ned i bunden af

græsplænen, som ekstra gødning. Du behøver
altså ikke rive eller samle det afklippede græs op,
når du klipper tilstrækkelig ofte (en gang om ugen
rækker de fleste gange). At det afklippede græs
fungerer som gødning for græsplænen, sparer
dig også tid, arbejde – og penge – når det gælder
græsplænens yderligere vedligeholdelse.

Klippo har et bredt program af nyudviklede
Mulcher-klippere, bygget på de mange års 
erfaringer og kundskaber om hvordan græs, 
kniv og skjold skal samarbejde under klipningen.

Vore Mulchermodeller kalder vi:
Klippo Energy, Klippo Triumph, Klippo Champion,
Klippo Excellent, Klippo Comet, Klippo Pro 17,
19 og 21.

HVOR BREDT VIL DU KLIPPE?
Klippebredden har naturlig vis også en 
betydning for hvor lang tid det tager at klippe
græsplænen. Den mest almindelige og den
som passer de fleste er 48 cm, men du kan
vælge mellem 38 til 53 cm i klippebredde,

beroende på hvilken model du vælger. 
Klippo Comet har den bredeste klippe-

bredde af vore plæneklippere på 53 cm.
Vælger du en Traktor plæneklipper 

ligger klippebredden mellem 93 og 127 cm.

SIDEUDKAST, TIL DIG SOM KLIPPER SJÆLDENT
Det rigtigste valg, hvis du ikke har tid til 
at klippe så ofte. Effektiv klipper, selv 
i højt og fugtigt græs. Takket være side-
udkastet forsvinder græsset væk fra 
skjoldets indre, så du slipper for irriteren-
de motorstop, i det høje græs. Et godt 

klippesystem, hvis du ønsker en klipper 
til dit sommerhus, eller andre steder, 
hvor du ikke har mulighed for at klippe 
så ofte.

Vor sideudkastklipper kalder vi:
Klippo Excellent S SD.

ER DU PERFEKTIONIST?
Du er måske er en af dem, som ønsker
en noget nær den perfekte græsplæne og
er stolt over din velplejede have.

Til dine høje ønsker og krav, 
kan vi nu tilbyde en rigtig cylinderklipper
bygget på den klassiske, Engelske måde.

Med seks knive på cylinderen, med en
stor valse bag knivcylinderen og en stød-
valse foran.

Resultatet bliver en yderst velklippet
”stribet” græsplæne – en perfekt 
græsplæne helt enkelt.Tag et ekstra kik 
på Klippo Lawnmaster.

TRAKTOR PLÆNEKLIPPERE
Til dig, med det rigtig store areal at klippe.
Eller som vil have det så bekvemt som
muligt under klippearbejdet.

Men når du kikker på en traktor, så
husk på at den ikke kun skal kunne klippe
græs hurtigt og effektivt. Du skal sidde godt,

du skal kunne håndtere maskinen smidigt og
uden anstrengelser. Lydniveauet skal også
være så lavt som muligt.

Kan du prøvekøre før køb, så gør det.
Vore forhandlere hjælper dig gerne med at
vælge den rigtige Klippo Trac.

KOMBINER MULCHER MED OPSAMLING
Giver dig muligheden for at skifte mellem
Opsamler- og Mulchersystem. For mange, er
det bedst, at have to muligheder. Er der gået
lidt for langt mellem klipningerne, indstiller
du simpelt maskinen til opsamling og slipper

for at rive op bagefter. Med et enkelt hånd-
tag kan du vælge, det system som passer
dig og din græsplæne bedst i hvert tilfælde.

Vore kombinationsklippere kalder vi:
Klippo Cobra og Klippo Pro Cobra S.

TIPS! PÅ WWW.KLIPPO.DK KAN DU FÅ HJÆLP MED DIT VALG

VIA VOR AUTOMATISKE PLÆNEKLIPPERGUIDE.
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ET PROFESSIONELT VALG   

FLEX TRADING A/S HVIDEMØLLEVEJ 9-11 8900 RANDERS 

TLF. 89141489 FAX. 89141490 E-MAIL. SALG@FLEXTRADING.DK

WWW.KLIPPO.DK

KLIPPO AB, KNIVGATAN 3-7, SE-212 28 MALMØ SVERIGE. TLF. +46 40-680 75 00. FAX. 040-680 75 51. E-MAIL. KLIPPO@KLIPPO.SE 

WWW.KLIPPO.SE




