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Snabbladda enkelt batteriet hemma!
Nyheten Klippo InStart gör det enkelt när du ska starta
din gräsklippare. Startbatteriet laddar du hemma och
har du bråttom räcker det med några få minuters laddning för att du sedan ska kunna börja klippa igen.
Du känner säkert igen den röda, klassiska gräsklipparen
med gult handtag. Gräsklippare från Klippo är unika i sin
kvalitet, så slitstarka att dom kan gå i arv från generation
till generation.
Nuförtiden är många bensindrivna gräsklippare försedda
med elstart och allt färre villaägare står och drar i ett snöre
för att starta sin gräsklippare. Du behöver alltså bara vrida
på en nyckel eller trycka på en knapp för att få igång
maskinen. Klippo har nu utvecklat tekniken ytterligare.
Nyheten InStart innebär att startbatteriet på gräsklipparen
är avtagbart och går att ladda hemma.
När batteriet på 10,8 V är fulladdat kan du starta maskinen 50 gånger och det tar bara en timme för batteriet att
bli fullt. Har du bråttom och står med ett tomt batteri kan
du snabbladda i bara några minuter för att kunna starta
gräsklipparen. Med tio minuters laddning klarar batteriet av
tio starter. Batteriet är försett med en mätare där du enkelt
kan se hur mycket kapacitet batteriet har kvar. Ungefär 500
gånger kan du ladda batteriet under dess livslängd.
De två gräsklippare som är utrustade med nyheten
InStart är Klippo Comet SE och Klippo Excellent SE. Båda
modellerna är framhjulsdrivna mulcherklippare, vilket
innebär att de finfördelar gräsklippet och återför det som
gödning till gräsmattan. Resultatet av detta blir en riktigt fin
och grön gräsmatta.
Klippo Comet SE har en klippbredd på hela 53 cm
medan Klippo Excellent SE:s klippbredd är 48 cm. Båda
klipparna klarar av att klippa högt gräs, klipphöjden är
30–60 mm.
Cirkapris Klippo Comet SE, 9 900 kronor,
Klippo Excellent SE, 9 000 kronor.

Nyheten InStart innebär att startbatteriet på två av Klippos
gräsklippare, är avtagbart och går att ladda hemma.

För ytterligare information kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller Johanna Eklund, PerPR, johanna@perpr.se, 08-400 255 17.
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.

