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BÄST I TEST
Klippo Excellent 2019

Bäst i test!

Klippo Excellent – lika bra som namnet antyder
Grym prestanda, lättkörd och med ett klippresultat utöver det vanliga. Superlativen blev många när sajten
PriceRunner gjorde 2019 års test av motorgräsklippare.
Att Excellent dessutom är försedd med flera smarta funktioner och andas hög kvalitet gjorde att den totala poängsumman blev 10 av 10 och utnämnandet ”Bäst i test”.
Klippo Excellent är en motorgräsklippare som på pappret inte
gör så mycket väsen av sig, men när sajten PriceRunner gjorde
sina gedigna tester på verkliga gräsmattor visade den verkligen
vad den går för. Snabbt konstaterade testarna att Klippo Excellent är en mycket genomtänkt och välfungerande gräsklippare
med en riktigt hög prestanda.
Excellent klarar precis som många andra bensingräsklippare
högt, blött gräs och sly, den stora skillnaden kommer när man
ökar tempot. Där andra gräsklippare lämnar tussar på gräsmattan eftersom de helt enkelt inte hinner med, klarar Excellent av
ett högt tempo utan att det märks på kvaliteten. PriceRunner
konstaterar att den till och med hinner mulcha* när man springer
med klipparen och detta gör att frånvaron av uppsamlare och
sidoutkast inte är något man överhuvudtaget saknar.
Excellent saknar även drivning, vilket till en början av testet
väckte en del frågetecken, men snabbt konstaterade testarna
att det inte märks överhuvudtaget så länge man inte har en
riktigt kuperad tomt. Klippo Excellent rullar lätt över gräsmattan
och är minst lika lättkörd som en gräsklippare med drivning.
Klippo Excellent är försedd med flera smarta funktioner och
PriceRunner uppmärksammar särskilt möjligheten att vinkla
handtaget i sidled. Detta gör att man kan klippa nära häckar
och buskar utan att själv behöva gå in i dem. Excellents kvalitetskänsla får också högt betyg, bl.a. är öglan för dragsnöret
svetsad. Hjulen är inte av hårdplast utan av hårdare gummi och
har en anordning som gör att de inte samlar på sig gräs och
klipparen är enkel att vika ihop och förvara.
Sammanfattningsvis konstaterar PriceRunner att Klippo
Excellent är ett riktigt bra köp för den som söker en högpresterande, genomtänkt och driftsäker gräsklippare för såväl stora
som små ytor. Betyget blir 10/10 och utnämnandet ”Bäst i test”.

Fakta Klippo Excellent:
Cirkapris: 6.400 kr		
Klippteknik: Cross-Cut kniv
Motor: Briggs & Stratton		
Motoreffekt: 2,4 kW 		

Klippbredd: 48 cm
Justerbart handtag: ja
Klipphöjd: 30–60 mm
Kraftkälla: Bensin

* Mulching: Effektiv klippmetod som finfördelar gräsklippet i små beståndsdelar som återförs till gräsmattan och blir gödning. Bra för gräsmattan och
bra för miljön.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Minna Bergkvist, Husqvarna, 036-14 60 07, minna.bergkvist@husqvarnagroup.com
eller 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 marknads-ledande 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.

