
Hur firar en Klippo 60 år?
Genom att jobba på som vanligt.





Det är så här du känner igen 
din Klippo.

En Klippo är en hårding som tycker om att jobba.
 År efter år står den där och väntar på att du ska dra 
igång den. Att Klippo nu gått och gått i 60 år förändrar 
ingenting i grunden – snarare tvärtom.
 Med den helgjutna aluminiumkåpan som inte rostar och 
med sina överdimensionerade hjul och detaljer fortsätter 
Klippo att göra vad den ska.
 Den gör sitt jobb som den gräsklippare du köpte för att 
du tror på maskiner som håller vad de lovar.



Det är ju bara en gräsklippare,
kan man tycka.
Men varför ska man svära över en klippare som inte startar som 
den ska, som rostar, kanske redan efter första året, eller där hjulen 
gnisslar eller lossnar eller går sin egen väg.
 Klippo tror inte på kompromisser.
 Vi försöker inte spara en krona här och en krona där om vi måste 
tumma på vår idé om en maskin som inte bara ska vara blank och 
fin i butiken utan som ska ut och jobba.
 Det räcker med att knacka på kåpan för att förstå – gör du det så 
är du på god väg att upptäcka skillnaden på Klippo och de andra.



60 års envishet.
Den första Klippo-gräsklipparen föddes för 60 år sedan i Malmö.
Uppfinnaren och skaparen av Klippo hette Karl Dahlman och efter 
en resa till USA kom han hem och bestämde sig för att konstruera 
och tillverka Europas första rotorgräsklippare. Det var också nu man 
lade grunden till Klippos envisa kvalitetstänk som sedan dess präglat 
utvecklingen av alla nya modeller och detaljer.
 Klippos klippteknik kallas mulcher, vilket innebär att gräset mals
sönder av knivarna och går tillbaka till gräsmattan som gödning.



Nu startar vi nästa 60 år genom
att vrida om nyckeln.

I år har vi en nyhet för alla som vill ha det lite bekvämare. Klippo 
Excellent är vår mest populära modell och finns nu också i en 
variant med elstart. Och nog är det en speciell känsla att vrida 
om nyckeln och höra motorn gå i gång.
 Sen är det bara att börja jobba. Klippo den bara går och går 
– och du går efter.
 Och så har det varit i 60 år nu.



EXCELLENT™
Klippbredd 48 cm. 
En av våra absoluta stor-
säljare. Med helgjuten 
aluminiumkåpa. 

EXCELLENT™ SE 
Klippbredd 48 cm. 
Årets nyhet heter Excellent SE 
och innebär att vår populära 
Excellent-serie nu har utrustats 
med en modell med elstart. 

Hm, vilken Klippo ska du välja?
Olika modeller passar för olika behov. Så använd vår guide 
på klippo.se för att hitta rätt. Där kan du genom att svara på 
några frågor om din gräsmatta få vägledning direkt. 
 Där hittar du också tips om hur du får den där perfekta 
gräsmattan alla drömmer om.

EXCELLENT™ H
Klippbredd 48 cm.
En av marknadens tystaste och 
renaste maskiner i sin storlek. 
Helgjuten aluminiumkåpa. 

EXCELLENT™ SH 
Klippbredd 48 cm. 
Försedd med aluminiumkåpa. 
Framhjulsdriven.

EXCELLENT™ S 
Klippbredd 48 cm.
Samma maskin som Excellent, 
men försedd med framhjulsdrift 
för backigare och större tomter.

NYHET

COMET™ S 
Klippbredd 53 cm.
En bred mulcherklippare 
med slitstark framhjulsdrift 
och cross-cut kniv.

COMET™ SE 
Klippbredd 53 cm.
Den ultimata bekvämligheten,
en Comet med elstart. 
Tidsbesparande genom stor 
klippbredd.

COMET™ SH 
Klippbredd 53 cm.
Comet SH har samma fördelar 
som Comet S men är utrustad 
med en annan motor.

CHAMPION™
Klippbredd 48 cm. 
Allroundklippare för liten eller 
medelstor gräsmatta.

COBRA™ S
Klippbredd 48 cm.
Högeffektiv uppsamlarmaskin 
med mulcherfunktion. 
Enkel manövrering genom 
framhjulsdrift.

TRIUMPH™
Klippbredd 42 cm. 
Den minsta bensindrivna 
maskinen. 

PRO 21 SH 
Klippbredd 53 cm.
Proffmaskin med framhjulsdrift 
och stor klippbredd.

PRO 19 SH  
Klippbredd 48 cm.
Bränslesnål och tystgående. 
Enkel manövrering genom 
framhjulsdrift.

COBRA™ SE
Klippbredd 48 cm.
Samma maskin som Cobra S 
men med elstart. 

PRO 17 H 
Klippbredd 42 cm.
Lätt proffsklippare.

FREE™
Klippbredd 40 cm.
Handklippare av friklippartyp.

PRO COBRA S 
Klippbredd 48 cm.
Proffsversionen av Klippos 
stora uppsamlarmaskin.



Mulcherklippare Knivtyp Klippbredd Gräsyta Klipphöjd Motor Drivning  Pris (inkl.moms)

TRIUMPH™ Mulcherkniv 42 cm 200–500 m2 25–50 mm Briggs & Stratton 550e Series Nej 4 200:-

CHAMPION™ Mulcherkniv 48 cm 500–1 000 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 625e Nej 5 400:-

EXCELLENT™ Cross-Cut kniv 48 cm 500–2 500 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 675e Nej 5 900:-

EXCELLENT™ H Cross-Cut kniv 48 cm 500–2 500 m2 30–60 mm Honda GCV 135 OHC Nej 6 200:-

EXCELLENT™ S Cross-Cut kniv 48 cm 500–2 500 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 675e Ja, framhjul 7 500:-

EXCELLENT™ SH Cross-Cut kniv 48 cm 500–2 500 m2 30–60 mm Honda GCV 140 OHC Ja, framhjul 7 800:-

EXCELLENT™ SE Cross-Cut kniv 48 cm 500–2 500 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 675e Ja, framhjul 8 500:-

COMET™ S Cross-Cut kniv 53 cm 1 000–10 000 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 750e Series DOV Ja, framhjul 8 300:-

COMET™ SH Cross-Cut kniv 53 cm 1 000–10 000 m2 30–60 mm Honda GCV 160 OHC Ja, framhjul  8 600:-

COMET™ SE Cross-Cut kniv 53 cm 1 000–10 000 m2 30–60 mm Briggs & Stratton 750e Series DOV el Ja, framhjul  9 400:-

Uppsamlarklippare Knivtyp Klippbredd Gräsyta Klipphöjd Motor Drivning Pris (inkl.moms) 

COBRA™ S Cobrakniv 48 cm 200–500 m2 25–55 mm Briggs & Stratton 750e Series DOV Ja, framhjul 8 900:-

COBRA™ SE Cobrakniv 48 cm 200–500 m2 25–55 mm Briggs & Stratton 750e Series DOV el Ja, framhjul 9 900:-

Manuella klippare Knivtyp Klippbredd Gräsyta Klipphöjd Motor Drivning  Pris (inkl.moms)

FREE™ Cylinder 40 cm >200 m2 12–38 mm Nej Nej 1 400:-

Mulcherklippare Knivtyp Klippbredd Gräsyta Klipphöjd Motor Drivning  Pris (inkl.moms)

PRO 17 H Mulcherkniv 42 cm 1 000–2 000 m2 25–50 mm Honda GCV 135 OHC Nej 5 800:-

PRO 19 SH Mulcherkniv 48 cm 1 000–2 000 m2 30–60 mm Honda GCV 140 OHC Ja, framhjul 9 100:-

PRO 21 SH Mulcherkniv 53 cm 1 000–2 000 m2 27–65 mm Honda GCV 160 OHC Ja, framhjul 9 800:-

Uppsamlarklippare Knivtyp Klippbredd Gräsyta Klipphöjd Motor Drivning  Pris (inkl.moms)

PRO COBRA™ S Cobrakniv 48 cm 1 000 m2< 25–55 mm Briggs & Stratton 850e Series Ja, framhjul  10 200:-

Vilken Klippo du än väljer får ni ett långt liv tillsammans.

Eftersom Klippos produktutveckling fortlöper kontinuerligt, förbehåller vi oss rätten att förändra sortiment och produkternas design, specifikationer, utrustning och pris utan föregående varsel. Alla tabellvärden var aktuella vid pressläggningen. 
Dessa kan dock komma att förändras under produktutvecklingen. Alla angivna priser är rek. ca priser inkl. moms. Priser gäller t o m 31/12-2014. Prisförändringar kan även ske i samband med ändringar av valutakurser etc. Produktsortimentet 
kan variera hos olika återförsäljare. Vissa produkter kan vara beställningsvaror. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna trycksak. Copyright © 2014 Husqvarna AB. Med ensamrätt. Klippo® och andra produktnamn är varumärken som tillhör 
Klippo-divisionen som en del av Husqvarna-koncernen.



60 år är ingen ålder när man lever på kvalitet
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Så håller du liv i din Klippo 
i många år.

En Klippo vill vara en Klippo hela livet.
 Varje detalj i en Klippo är omsorgsfullt designad 
och tillverkad för att alla delar ska bli till en fungerande 
helhet under många år. När någonting behöver bytas 
ut – se då till att du får KLIPPO ORIGINAL. 
 Alla Klippo delar har små detaljer som kanske inte 
syns utanpå men som kan göra stor skillnad efter en 
tids  användning. Tänk också på att garantierna bara 
gäller om du använder Klippo Originaldelar. 
 Ett tips: För bästa möjliga klippresultat bör du byta 
kniv ungefär vartannat år.


