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Storsäljande mulcherklippare
– nu med elstart!
Klippos nyhet Excellent SE är mulcherklipparen försedd med
elstart och Klippos unika framhjulsdrift. Vrid på nyckeln vid
handtaget och klipparen är igång.
Svenska Klippo som har en lång tradition av att tillverka gräsklippare fyller 60 år! En av marknadens storsäljande mulcherklippare
är Klippo Excellent känd för att vara pålitlig, tålig och som håller en
bekväm hastighet när man kör.
Nu utökas den populära Excellent-serien med en modell som har
elstart – Excellent SE, klipparen som gör den ännu smidigare att
använda tack vare den enkla starten samt Klippos unika framhjulsdrift. Det handlar helt enkelt om att vrida på nyckeln vid handtaget
– och maskinen är igång redo att ta sig an utmaningar också när
tomten är backig eller lite större.
Excellent SE med elstart har inget vanligt gasreglage utan är
försedd med autochoke som standard, vilket gör att man slipper
att choka manuellt. Varvtalet är förinställt på 2 900 rpm som är det
ultimata varvtalet för att maskinen ska få bäst prestanda.
Klippos gräsklippare är kända för sin gedigna kvalitet och
slitstyrka och så har det varit ända sedan företaget startade 1954.
Vid utvecklingen av nya produkter tänker Klippo självklart också in
praktiska detaljer. Som ett resultat av det är exempelvis kåpan på
Excellent SE försedd med en insats som går att ta av, vilket då gör
det ännu enklare att klippa högt eller kraftigt gräs.
När man klipper med en mulchermaskin klipper kniven som sitter
under kåpan i flera olika nivåer medan den roterar. Grässtråna blir
då finfördelade och sprids ner i gräsmattan där de blir till extra
gödning för gräset. Du slipper alltså inte bara att räfsa och samla
ihop det du har klippt, du kan även minska på användningen av
konstgödsel vilket sparar både tid och miljö.
Cirkapris 8 500 kronor.

Klippos nyhet Excellent SE är mulcherklipparen med elstart som
enkelt startar när du vrider på nyckeln vid handtaget.
Snabbfakta Excellent SE med elstart
• Briggs & Stratton-motor.
• Klippbredd 48 cm.
• Cross cut-kniv med fyra skär som finfördelar gräset.
• Vibrationsdämpande grepp för att undvika vibrationsskador när
man klipper ofta och länge.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Ekström, Husqvarna, 036-14 71 97, ingrid.ekstrom@husqvarnagroup.com
Nicklas Bergqvist, PerPR, nicklas@perpr.se, 08-400 255 16
Högupplösta bilder, fakta och prisuppgifter hittar du på perpr.se.
Om Klippo
Klippo utvecklar och tillverkar gräsklippare i det högsta kvalitetssegmentet. Klippos gräsklippare säljs idag främst i Norden. Klippo är marknadsledande när det gäller professionella användare men varumärket har även en stark position på konsumentsidan. Klippo är ett svenskt företag
med lång tradition. Företaget grundades i Malmö och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört gräsklippare sedan 1954.

