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Gräsklipparfavorit – nu med framhjulsdrift och Auto Choke
Klippos gräsklippare Excellent har länge varit en riktig favorit
och storsäljare. Kusinen Excellent S har samma fördelar men
också en unik framhjulsdrift som ytterligare underlättar klippningen. Nyhet för 2015 är även att Auto Choke är standard.
Gräsklipparen Excellent är känd för att ge ett fantastiskt klippresultat.
En mulcherkniv med fyra skär finfördelar gräset och återinför det
sedan till gräsmattan, vilket ger klippning och gödning i ett och
en grön och välmående gräsmatta. Excellent S i samma populära
serie ger precis lika perfekt klippresultat, men har dessutom en
unik framhjulsdrift. När handtaget trycks ner lyfts drivhjulen upp
ovanför gräsmattan vilket gör maskinen mycket lätt att manövrera,
inte minst om det är backigt eller tomten är stor.
För att ytterligare göra klippningen enklare har Excellent S från och
med i år inte något gasreglage utan är utrustad med Auto Choke så
att du slipper att använda manuell choke. Varvtalet är inställt på
2 900 rpm som är det varvtal där maskinen får bäst prestanda.
Alla gräsklippare i Excellent-serien är utrustade med Klippos helgjutna
aluminiumkåpa som har en avtagbar insats. När gräset är extra
högt eller tjockt monterar du enkelt av mulcherväggen vilket gör
gräsklipparen till en bakutkastare. Klippbredden är 48 cm och
klipphöjden kan ställas in mellan 30 och 60 mm.
Motorn som är en Briggs & Stratton-motor med en cylindervolym
på 190 cm3 har en nettoeffekt på 2,4 kW @ 2 900 v/min och är
konstruerad för att vara så enkel och lättstartad som möjligt.
Klipper man gräset ofta eller länge kan man riskera att få vibrationsskador i armar och leder, därför är Excellent S utrustad med ett
vibrationsdämpande grepp för att göra klippningen så bekväm
som möjligt.
Klippo Excellent S har ett rekommenderat cirkapris på 7 600 kr.

Klippos gräsklippare Excellent och Excellent S har länge varit riktiga favoriter
och i år blir Auto Choke standard på dessa klippare.

För ytterligare information kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@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.

