
En stærk dansk familie..

MULTIKLIPPER

VITRA 
MULTIKLIPPER

MED HØJ AREALYDELSE

Stor Klippebrede
Fås fra 1400 til 1900 mm.

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

Bagudkast
Mulchingkit fås som tilvalg



MULTIKLIPPER

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

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

Vitras serie af Multiklippere spænder over tre modeller fra 140-190 cm. 

De kraftigt opbyggede klipper er monteret med fire store luftgummihjul som sikre god stabilitet og klipperskjold er 
udført i stål, med en elegant plastafskærmning på toppen, som sammen med den nøje tilpassede hydraulikmotor gør 
klipperen meget støjsvag. Klipperne er en ægte multiklipper og kan udstyres til bagudkast, mulching eller sideudkast. 
140 og 160 cm modellerne kan desuden udstyres til opsamling i forbindelse med en Vitra græsopsamlingsbeholder.

 

Kraftig opbygning

Mulighed for opsamling

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:

Mulighed for bioklip

Fire store luftgummihjul

Mulighed for hydraulisk tilt af klipper

Kraftig og støjsvag hydraulikmotor

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

Klipperne er opbygget med et kraftigt chassis med fire store 
luftgummihjul. Højde indstilles let med afstandsringe.

Klippebordene kan let vippes op så rengøring, og vedligehold. 
Optionalt kan der monteres hydraulisk tilt funktion.

De kraftige hydraulikmotorer har en høj effektivitet som  
sikrer både en højere ydelse og et lavere forbrug.

KL6010 / KL6012   (KL6012 m. centersug)

Brede: 1400 mm.
Klippebrede: 1370 mm.
Klippehøjde: 28 - 135 mm
Antal knive: 3 stk.
Vægt: 202 Kg.

For yderligere data, se venligst prislisten.

KL6016 / KL6020   (KL6020 m. centersug)

Brede: 1600 mm.
Klippebrede: 1570 mm.
Klippehøjde: 28 - 97 mm
Antal knive: 3 stk.
Vægt: 246 Kg.

KL6024
Brede: 1900 mm.
Klippebrede: 1870 mm.
Klippehøjde: 15 - 135 mm
Antal knive: 3 stk.
Vægt: 277 Kg.


