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Høj Klippekvalitet
Og optimal opsamling

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

MED HYDRAULISK ROTORKLIPPER

Hydraulisk Højtip
Afl æsning i 1900 mm. højde
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Til Vitra har vi udviklet dette højtydende græsklippersystem med opsamling. 

Anlægget er tiltænkt kunder med græsarealer som ønskes holdt konstant pænt, uden at skulle klippe flere gange 
ugentligt. Med en klippebredde på 137 cm og en beholderkapacitet på 600 ltr. får man fuld udbytte den store kapacitet 
i de små Vitra modeller og opnår en kapacitet på helt op til 12.500 m²/t. 

Opsamleren har en aftipningshøjde på op til 190 cm. som sikre chaufføren et væld af aftipningsmuligheder. 
Den 460 mm  store turbine sikre et optimalt sug og kombineret med den centralførte og sørger for en optimal 
fyldning af opsamleren. Monteret med en central ført sugeslange sikres optimal flow af græsset, ligesom anlæggets 
manøvredygtighed er i top. 

Klippe resultat i særklasse

Kompakt design

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

Vore 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:

Græsopsamleren er specialt udviklet til
Vitra og er den perfekte løsning til 
klipning og opsamling på større arealer.

Central sugeslange

Klippe bredde på 137 cm.

Høj tip med aflæsning i 190 cm.

Opsamler volume på hele 600 ltr.

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

Model FH1500P
Længde: 700 mm.
Feje Brede: 1500 mm.
Total Brede: 1690 mm.
Højde: 650 mm.
Børste Diameter: 600 mm. (7”)
Egenvægt: 230 Kg.
For ydeligere data, se venligst prislisten

RED3820 (Vitra 2030/2037)
Brede: 1400 mm.
Længde: 4340 mm.
Højde: 1980 mm.
Aftipningshøjde: 1900 mm.
Klippebrede: 1370 mm.
Opsamler Volume: 600 ltr.
Luft Hastighed: 170 Km/t.
Vægt: Opsamler: 280 Kg.

Klipper: 147 Kg.

Bemærk: Alle mål er angivet, hvor anlægget er monteret på maskinen

For yderligere data, se venligst prislisten.
Opsamleren leveres sammen med et kraft igt højkvalitets 
klippebord med høj ydelse og manøvredygti ghed

Containeren kan tømmes i hele 190 cm, hvilket sikre
chauff øren et væld af aft ipnings muligheder

Klippebordet monteres med standard A-ramme
og er forsynet med kraft ige støtt ehjul 


