
Klippo

KLIPPO Excellent SH

Samma maskin som Excellent GCV, kompletterad med den unika
framhjulsdriften. En perfekt kombination av den unika kåpan med den tysta
och rena Honda-motorn.

Motortillverkare Honda

Drivsystem Med drivning

Klippmetoder Mulching

Klippbredd 48 cm

8 990,00 kr
Rekommenderat pris inkl. moms

Lägg till i önskelistan 

Hitta en återförsäljare nära dig 

Bruksanvisningar

Dela
 

 
 Facebook

 Twitter
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FUNKTIONER

Vill du ta en närmare titt? Lär dig mer ingående om produkten genom att utforska dess design och funktioner.

Mycket lättstartade motorer

Motorer konstruerade för att bli så enkla och lättstartade som möjligt.

Enkel manövrering genom framhjulsdrift

När man trycker ner handtaget lyfts drivhjulen ovanför gräsmattan och

maskinen blir därigenom lätt att arbeta med.

Mulcherklippning för effektiv gräsmatteskötsel

Effektiv klippmetod som finfördelar gräset i små beståndsdelar som återförs

till gräsmattan.

Utmärkt resultat med cross-cut kniv

En mulcherkniv som med hjälp av fyra skär finfördelar gräset och ger ett

utmärkt klippresultat.

Visa fler funktioner 

Specifikationer

Behöver du mer information för att kunna fatta rätt beslut? Läs mer i avsnittet med specifikationer nedan. Hitta din

återförsäljare

 Motor
Motortillverkare Honda

Motornamn GCVX-145

Cylindervolym 8.85 in³

Bränsletank, volym 0.9 l

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW 2.7 kW

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, 2900 varv/min

 Klippaggregat
Klippmetoder Mulching

Klippbredd 48 cm

Klipphöjdsteg 6

Klipphöjdsanpassning Central, fjäderassisterad

Klipphöjd, max 60 mm

Klipphöjd, min 30 mm
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RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Typ av motorsmörjning Stänksmord

Motorkylning Luft

Avgasutsläpp (CO2 EU V) 862 g/kWh [1]

 Drivsystem
Drivhjul Fram

Drivsystem Med drivning

 Utrustning
Gaskontroll Nej

Kullager hjul Ja

Handtagstyp Straight handle

Höjdjustering av handtag Ja

Mjuka handtag Ja

 Dimensioner
Hjulstorlek, fram 208 mm

Hjulstorlek, bak 208 mm

Vikt 31 kg

 Material
Fälgar, material Stål

Material klippkåpa Aluminium

 Ljuddata
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 77 dB(A)

Ljudemissionsmått 90 dB(A)

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 91 dB(A)

[1] Denna CO2-mätning är resultatet av testning under en fast testcykel under laboratorieförhållanden av en (moder) motor som är representativ för motortypen

(motorfamiljen) och innebär eller uttrycker inte någon garanti för en viss motors prestanda.




