
Flydende Ophæng
Følg niveauet uden anstrengelser

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

Stor Kapacitet
Klippebrede på 1200 - 1600 mm.

En stærk dansk familie..

SLAGLEKLIPPER

VITRA 
SLAGLEKLIPPER

EFFEKTIV SLAGLEKLIPPER TIL GROVE AREALER 



SLAGLEKLIPPER

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

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

Klipperen er opbygget med flydende-ophæng og er udstyret  
med kraftige gummi hjul, foran klipperen

Denne Slagleklipper er tilpasset  specielt til Vitra og den høje ydelse. Den kraftige udførelse af klipperhuset, 
kombineret med udpræget brug af kvalitetskomponenter, medvirker til en systemløsning som lever op til 
de strengeste krav. Slagleklipperen er byget til det barske teræn som ofte kun bliver slået få gange årligt. 
Med arbejdsbredder fra 1,4-1,8 m. er der mulighed for at benytte slagleklipperen til alle Vitramodeller. 
Som option fås slagleklipperen med hydraulisk sideforskydning. Hermed opnås yderligere felksibilitet og 
anvendelighed.

Med en række forskellige optioner på knive, kan slagleklipperen også benyttes til velholdte arealer som 
parker o.l. Med det fine klipperesultat og det lave slid, er denne løsning et godt alternativ til andre klippere.

Model FM1200 (Vitra 2030)
Antal Knive: 20 stk.
Brede: 1450 mm.
Arbejdsbrede: 1200 mm.
Egenvægt: 220 Kg.

Standart A-ramme montage

Stor klippe kapacitet

Som tilvalg kan klipperen leveres med hydraulisk styret 
sideforskydning, som giver ekstra stor fleksibilitet

Med et bredt udvalg af knive, kan klipperen også benyttes
til almen græsklipning af større grønne arealer

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:

Slagleklipperen er tilpasset specielt 
til Vitra hvilket giver optimalt klippe 
resultat og kapacitet til følge

Gummi støttehjul foran klipper

Højdejusterbar Ruller

Ramme med flydende ophæng

Patenteret ”Shark finne” system

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

Model FM1400 (Vitra 2037/2045)
Antal Knive: 24 stk.
Brede: 1650 mm.
Arbejdsbrede: 1400 mm.
Egenvægt: 240 Kg.

Model FM1600 (Vitra 2045/2060)
Antal Knive: 28 stk.
Brede: 1850 mm.
Arbejdsbrede: 1600 mm.
Egenvægt: 260 Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten


