
Opklappelige Sidefløje
Giver let transport af klipperen

Bagudkast
Mulchingkit fås som tilvalg

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

En stærk dansk familie..

TRIPLEXKLIPPER

VITRA 
TRIPLEXKLIPPER

PROFESSIONEL ROTORKLIPPER TIL STORE AREALER 



TRIPLEXKLIPPER

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Den fuld hydrauliske triplex klipper er tiltænkt brugeren som klipper større græsarealer. Med en 
arbejdsbredde på 2,5-3-0 m. klipper denne rotorklipper op til 30.000 m2/t. det tredelte klippebord med 2 
opklappelige sidefløje, følger konturer på overfladen, ligesom transportbredden minimeres.

Klippern leveres standard med bagud afkast. Som option fås mulchingkit.

Optioner: 
Mulchingkit, Hydraulisk højdejustering, Hydraulisk tilt for lettere serviceadgang, Skalperingstallerkner

Model TH250D (Vitra 2045/60 )
Antal Knive: 3+2
Klippebrede: 2530 mm.
Transport Brede: 1750 mm.
Klippehøjde: 20 - 80 mm.
Egenvægt: 365 Kg.

Hydraulisk drevet klipper med en hydraulikmotor til hver kniv

Opklappelige sidefløje med hydraulisk sikkerhedsafbrydere

Robust opbygning med et kraftigt stålskjold med kraftig nylon slidliste

Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddandet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en 
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Triplexklipperen er tilpasset de store 
Vitra modeller hvor den overlejne 
ydelse giver stor klippe kapacitet.

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk  

Model TH300D (Vitra 2060  )
Antal Knive: 3+2
Klippebrede: 2975 mm.
Transport Brede: 2000 mm.
Klippehøjde: 20 - 80 mm.
Egenvægt: 440 Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten

Med opklappelige sidefløje kan de brede 2,5-3-0 m. 
klippere let transporteres rund i trafikken.

Robust opbygning med en kraftig rammekonstruktion 
med fleksibelt ophæng på Cat.1 A-ramme

Klipperen leveres med bagudkast. Mulchingkit er muligt som 
tilvalg. Gummihjul sikrer optimal justering og stabilitet.


