
En stærk dansk familie..

ROTORKLIPPER

VITRA 
BIOKLIPPER

Monteret med 3 knive
Hver kniv med 2 blade

Stor Klippebrede
Fås fra 1300 til 1800 mm.

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

MED MULIGHED FOR BIOKLIP



ROTORKLIPPER

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

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

Perfekt og professionelt resultat..

Rotorklipperen er en professionel klipper, monteret med tre knive som overlapper hinanden hvilket sikre et optimalt  
og flot klipperesultat. Klipperen er frontmonteret, med bagudkast og den store klippeflade, sikre at det afklippede 
græs, fordeles pænt over hele arealet, selv i vådt eller højt græs. Som tilvalg kan klipperen monteres med bioklip.
Efter endt arbejde kan klipperen tippes op, så knive og klippebord let kan rengøres og serviceres.

Klipperen er monteret på selvstændig flydende ramme og kan som tilvalg leveres med hydraulisk højdejustering af 
klippehøjden og hydraulisk optip af klippebordet, hvilket sikre endnu hurtigere og lettere service og rengøring.

RED3108/3112 (Vitra 2030/2037)
Brede: 1450 / 1670 mm.
Klippe Brede: 1300 / 1500 mm.
Klippe Højde: 25-110 mm.
Egenvægt: 250 / 265 Kg.
Ydelse:    
                

1300 mm: 3600-10400 m2/t
1500 mm: 4500-12000 m2/t

Standard A-ramme montage

Ramme med flydestilling

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:

Rotorklipperen er special tilpasset til Vitra, 
således at maskinens styrke udnyttes 
optimalt, med et perfekt resultat til følge.

Mulighed for Hyd. tilt af klippebordet

4 stk. 3” gummi støttehjul

3 knive med 2 blade på hver kniv

Special tilpasset Vitra montage

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

RED3115 (Vitra 2045/2060)
Brede: 1930 mm.
Klippe Brede: 1800 mm.
Klippe Højde: 25-110 mm.
Egenvægt: 290 Kg.
Ydelse:    1800 mm: 5400-14500 m2/t

Klipperen fås både i en TH serie, samt i en FR serie, hvor klippehøjde og ti lt af 
klippebord sker hydraulisk. - For ydeligere data, se venligst prislisten

Hele klippebordet kan ti ppes op, så der opnås let adgang ti l 
service og rengøring. Som ti lvalg er hydraulisk ti p mulig.

Som ti lvalg kan klippehøjden er indsti lles hydraulisk og 
betjenes let og enkelt af chauff øren, direkte fra kabinen

Klipperen er monteret med kraft ige gummihjul både 
foran og bag klippeborde, for opti mal stabilitet


