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Smidige græsklippere med 
unik styring
På mange græsarealer er der ofte små, 
snævre arealer, der skal eftertrimmes.  
Det kræver en ekstra og ofte tidskrævende 
arbejdsindsats.

Walkers kompakte græsklippere klarer 
nemt de små araler, hvor de fleste  
andre professionelle maskiner må give op.

Walker klipperne manøvrerer hurtigt ind 
og ud af enhver krog i én arbejdsgang, 
og de har en unik kombination af hastig
hedskontrol og styrestænger.

Et let tryk på styrehåndtagene med finger
spidserne styrer klipperen.  
Frem eller bak, dreje om egen aksel eller 
stop klares med et let træk i styrehånd
tagene.

Den valgte hastighed bibeholdes, når 
stængerne igen slippes. Rat, gearskifte 
og pedaler er helt overflødige, og man 
manøvrerer nemt og uden anstrengelse 
maskinen. 

Der findes ingen andre klippere, der er lige 
så smidige og lette at manøvrere.

Overblik og komfort i top
På en Walker har chaufføren et godt overblik, og han 
sidder nøjagtig på toppen af vendepunktet, hvilket giver 
en stabil kørsel.

Udsynet over klipperen og græsset både foran og til 
siden er perfekt.

Hastighedskontrollen (FSC) gør, at chaufføren slapper af 
og ikke behøver at holde styrehåndtagene fremad. 
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Unik opsamling 
af græsset
med Grass Handling System 
(GHS)
I den moderne have-park industri er der 
en maskine, der er foran alle de andre, 
når det gælder om at opsamle græs, 
blade og affald på plænen.

Et enkelt blik på Walker GHS opsamler-
systemet viser, at græsopsamling er selve 
kernen i maskinens design og opbygget 
over maskinen og ikke eftermonteret.

Den eksklusive Walker GHS system har  
store fordele:

· Præcis trimning på begge sider af  
maskinen

· Kraftig sugefunktion 

· Mindre tendens til tilstopning

· Høj kapacitet der langt overgår lignede 
maskiner på markedet.
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Unik opsamling 
af græsset
med Grass Handling System 
(GHS)
WALKER har udviklet et førende system  
til opsamling af græs, blade og affald.

Det integrerede Walker GHSopsamler
system er selve kernen i maskinerne.
Opsamleren er bygget på klipperne og 
ikke eftermonteret.

Det eksklusive Walker GHS system har  
flere fordele:

· Præcis trimning på begge sider af  
maskinen

· Kraftig sugefunktion 

· Mindre tendens til tilstopning

· En høj kapacitet, der langt overgår 
lignende maskiner på markedet

Powerfill™ udkastertud
Inde i GHSgræsopsamleren sikrer den 
patenterede Powerfill™ udkastertud, at 
græsafklippet bliver jævnt fordelt, så 
opsamleren fyldes helt op  også selv om 
græsset er langt eller vådt. 
Vi garanterer, at opsamleren er fyldt hver 
gang!

For at forhindre overfyldning og tilstop
ning giver et horn automatisk signal, når 
opsamleren er fyldt og klar til tømning.

WALKER klippere har 
integreret GHS  
opsamlersystem
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S14serien 
Motor 
• Mærke: Subaru Robin, EX40 benzin
• Ydelse: 14 hk/404 ccm
• Tankkapacitet: 7,2 liter
• Donaldson dobbelt luftfilter

Transmission
• HydroGear® 2 x uafhængig  

transmission ZT3100
• Styring: Styrehåndtag, individuelle trækhjul
• Kørehastighed: 010,5 km/t. med  

trinløs, variabel fartpilot med neutral 
parkerings position

• Parkeringsbremse: Indvendig mekanisk 
• Venderadius: Zero (0°)

Mål
• Højde med opsamler: 117,5 cm
• Samlet bredde: 94,5 cm
• Udvendig hjulbredde: 91,5 cm
• Egenvægt uden klipper: 270 kg

Ergonomi
• Komfortsæde uden armlæn
• Justerbart styrehåndtag

Opsamler GHS
• 246 ltr. med mekanisk tømning
• 32 cm blæser
• PTOaksel med Quickkobling

Ekstraudstyr
• Grammer luksussæde med mekanisk 

affjedring og armlæn
• Udblæsningsgitter med store huller

Klipperbord
PTOaksel med springbolt, vinkelgear på 
klippebord. Klippervalg:

• 91 cm med opsamling, model C36R

Sserien er det originale WALKER design: 

Kompakt og manøvredygtig 
S14serien har en mindre motor og et enkelt træksystem, men 
ellers mange af de samme egenskaber som de større modeller.  

S14 er den ideelle maskine til professionel landskabspleje bl.a.  
i områder, hvor der arbejdes meget ved bede, hegn, træer og lign.

2delt chassis for nem og hurtig service og rengøring.

Tiltup af klipperbord til 90 grader uden brug af værktøj  
gør det nemt at udføre rengøring og service.
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C19serien 
Motor
• Mærke: Kohler CH20 VTwin benzin
• Ydelse: 19 hk/624 ccm
• Tankkapacitet: 10,6 liter
• Donaldson dobbelt luftfilter
• Tryksmøring med oliefilter
• Advarselshorn ved lavt olietryk

Transmission
•  2 x uafhængig transmission  

Eaton Model 7
• Styring: Styrehåndtag, individuelle trækhjul
• Kørehastighed: 011,3 km/t. med  

trinløs, variabel fartpilot med neutral  
parkeringsposition

• Parkeringsbremse: Indvendig, mekanisk 
• Venderadius: Zero (0°)

Mål
• Højde med opsamler: 126 cm
• Samlet bredde: 107,0 cm
• Egenvægt uden klipper: 34 kg

Ergonomi
• Komfortsæde
• Justerbart styrehåndtag

Opsamler GHS
• 246 ltr. med mekanisk tømning
• 26 cm blæser
• PTOaksel med Quickkobling
• Advarselshorn ved fyldt opsamler

Ekstraudstyr
• Grammer luksussæde med mekanisk 

affjedring og armlæn
• Udblæsningsgitter med store huller

Klipperborde
PTOaksel med springbolt, vinkelgear på 
klipperbord. Klippervalg:
• 91 cm med opsamling, model C36R
• 107 cm med opsamling, model C42
• 107 cm med mulching, model M42A

Et robust design og en  
kraftig motor 
Cmodellens gode manøvredygtighed og store kapacitet skyldes et 
robust design og en kraftig motor. Denne model er et populært valg 
ved opstart med professionel landskabspleje. 

2delt chassis for nem og hurtig service og rengøring.

Tiltup af klipperbord til 90 grader uden brug af værktøj,  
gør det nemt at udføre rengøring og service.
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Et populært valg til  
professionel vedligeholdelse 
Model T25i har den perfekte balance mellem kraft, smidighed, 
holdbarhed og alsidighed til en lang række klippeopgaver.

En kraftfuld, luftkølet motor med EFIteknologi leverer en stærk  
brændstofbesparende ydelse. 

Denne maskine yder en hurtig acceleration og nem manøvrering. 
En indbygget diagnosticering og servicelys i instrumentpanelet gør 
fejlfinding mere enkelt.

T25iserien 
Motor
• Mærke: Kohler CH 26 EFI Vtwin med 

elektronisk brændstofindsprøjtning
• Ydelse: 26 hk/747 ccm
• Tankkapacitet: 17,8 liter
• Donaldson dobbelt luftfilter
• Tryksmørring med oliefilter

Transmission
• 2 x uafhængig transmission  

Eaton Model 7
• Styring: Styrehåndtag, individuelle trækhjul
• Kørehastighed: 011,3 km/t. med  

trinløs variabel fartpilot med neutral  
parkeringsposition

• Parkeringsbremse: Indvendig, mekanisk 
• Venderadius: Zero (0°)

Mål
• Højde med opsamler: 124,5 cm
• Samlet bredde 124,5 cm
• Egenvægt uden klipper: 361 kg

Ergonomi
• Grammer luksussæde med mekanisk 

affjedring og armlæn
• Justerbart styrehåndtag
• Vibrationsdæmpet instrumentpanel  

med timetæller, advarselslys og servicelys

Opsamler GHS
• 355 ltr. med eltømning
• 26 cm blæser
• PTOaksel med Quickkobling
• Advarselshorn ved fyldt opsamler

Ekstraudstyr
• 2delt baghjul 
• Hydraulisk højtip
• Løft af klipper, hydraulisk eller mekanisk
• Klippehøjdejusteringssæt 
• Udblæsningsgitter med store huller

Klipperborde
PTOaksel med springbolt, vinkelgear på 
klippebord. Klippervalg:
• 91 cm med opsamling, model C36R
• 107 cm med opsamling, model C42
• 122 cm med opsamling, model C48R
• 132 cm med opsamling, model C52R
• 107 cm med mulching, model M42B
• 122 cm med mulching, model M448

2delt chassis for nem og hurtig service og rengøring.

Tiltup af klippebord til 90 grader uden brug af værktøj  
gør det nemt at udføre rengøring og service.
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D21serien 
Motor
• Mærke: Kubota D722 diesel
• Ydelse: 22 hk/719 ccm
• Tankkapacitet: 17,8 liter
• Donaldson dobbelt luftfilter
• Tryksmørring med oliefilter
• Elektrisk ventilator med reverserende 

rensefunktion

Transmission
•  2 x uafhængig transmission  

Eaton Model 7
• Styring: Styrehåndtag, individuelle trækhjul
• Kørehastighed: 010,5 km/t. med  

trinløs, variabel fartpilot med neutral  
parkeringsposition

• Parkeringsbremse: Indvendig, mekanisk 
• Venderadius: Zero (0°)

Mål
• Højde med opsamler: 124,5 cm
• Samlet bredde: 124,5 cm
• Egenvægt uden klipper: 357 kg

Ergonomi
• Grammer luksussæde med mekanisk 

affjedring og armlæn
• Justerbart styrehåndtag
• Vibrationsdæmpet instrumentpanel  

med timetæller samt advarselslys og  
servicelys 

Opsamler GHS
• 355 liter med eltømning
• 26 cm blæser
• PTOaksel med Quickkobling
• Advarselshorn ved fyldt opsamler

Ekstraudstyr
• 2delt baghjul 
• Hydraulisk højtip
• Løft af klipper, hydraulisk eller mekanisk
• Klippehøjdejusteringssæt 
• Udblæsningsgitter med store huller

Klipperborde
PTOaksel med springbolt, vinkelgear på 
klippebord. Klippervalg:
• 91 cm med opsamling, model C36R
• 107 cm med opsamling, model C42
• 122 cm med opsamling, model C48R
• 132 cm med opsamling, model C52R
• 107 cm med mulching, model M42B
• 122 cm med mulching, model M48

Hårdtarbejdende og  
professionel performer
Kubota dieselmotoren i D21serien garanterer driftssikkerhed, lang 
levetid og en god brændstoføkonomi. Dserien er hårdtarbejdende 
og gennemtestet til professionelle brugere.

2delt chassis for nem og hurtig service og rengøring.

Tiltup af klippebord til 90 grader uden brug af værktøj  
gør det nemt at udføre rengøring og service.
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S14serien 
Motor
• Mærke: Subaru Robin, EX40 benzin
• Ydelse: 14 hk/404 ccm
• Tankkapacitet: 7,2 liter
• Donaldson dobbelt luftfilter

Transmission
• HydroGear® 2 x uafhængig  

transmission ZT3100
• Styring: Styrehåndtag, individuelle 

trækhjul
• Kørehastighed: 010,5 km/t. med  

trinløs variabel fartpilot med neutral 
parkeringsposition

• Parkeringsbremse: Indvendig mekanisk 
• Venderadius: Zero (0°)

Mål
• Højde: 117,5 cm
• Samlet bredde: 94,5 cm
• Udvendig hjulbredde: 91,5 cm
• Egenvægt uden klipper: 250 kg

Ergonomi
• Komfortsæde
• Justerbart styrehåndtag

Ekstraudstyr
• Grammer luksussæde med mekanisk 

affjedring og armlæn

Klipperbord
PTOaksel med springbolt, vinkelgear på 
klippebord. Klippervalg:

• 107 cm med mulching, model M42B

2delt chassis for nem og hurtig service og rengøring.

Tiltup af klippebord til 90 grader uden brug af værktøj  
gør det nemt at udføre rengøring og service.

Sserien er det originale Walker design: 

Kompakt og manøvredygtig 
S14serien har en mindre motor og et enkelt træksystem, men 
ellers mange af de samme egenskaber som de større modeller.  

S14 er den ideelle maskine til professionel landskabspleje bl.a.  
i villakvarterer, hvor skal arbejdes meget ved bede, hegn, træer og 
lign., samt til private, der ønsker at spare tid på græs klipningen uden 
at gå på kompromis med en høj klippekvalitet.
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B18serien 
Motor
• Mærke: Briggs & Statton Vanguard 

Vtwin
• Ydelse: 18 hk/570 ccm
• Tankkapacitet: 10,6 liter
• OptiAir™ luftfilter giver længere levetid 

af motoren
• Tryksmøring med oliefilter

Transmission
• HydroGear® 2 x uafhængig  

transmission ZT3100
• Styring: Styrehåndtag, individuelle 

trækhjul
• Kørehastighed: 013,0 km/t. med  

trinløs variabel fartpilot med neutral 
parkeringsposition

• Parkeringsbremse: Indvendig mekanisk 
• Venderadius: Zero (0°)

Mål
• Højde: 98,0 cm
• Samlet bredde: 103,0 cm
• Egenvægt uden klipper: 255 kg

Ergonomi
• Komfortsæde
• Justerbart styrehåndtag

Ekstraudstyr
• Grammer luksussæde med mekanisk 

affjedring og armlæn

Klipperborde
PTOaksel med springbolt, vinkelgear på 
klippebord. Klippervalg:

• 107 cm med mulching, model M42B

• 122 cm med mulching, model M48

2delt chassis for nem og hurtig service og rengøring.

Tiltup af klippebord til 90 grader uden brug af værktøj 
gør det nemt at udføre rengøring og service.

Fantastiske køreegenskaber 
med dobbelt uafhængig 
transmission
B18serien er lille men dog utrolig alsidig med høj kapacitet, 
ydeevne og kvalitet. En dobbelt uafhængig transmission giver  
klipperen fantastiske køreegenskaber.

Mes en akselsafstand på kun 98 cm har denne maskine adgang  
til selv de smalleste stier og områder.

Walker Bserien er nok den mest fleksible plæneklipper på det 
europæiske marked i dag.
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Kent Nielsen hos Silkeborg Kirke gårde er 
meget tilfreds med deres Walker D21. Han 
har tidligere kørt med klippere fra andre  
producenter, men fremhæver Walker, som 
den bedste klipper han har kørt.

Mød nogle af de  
glade Walker kunder
Tilfredse kunder er vore bedste ambassadører!

Hos Pårup Kirke ved Odense vedlige
holder kirkegårds leder Janne Sørensen 
og hendes team et stort græsareal 
med en Walker D21.
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Ekstraudstyr
HiDump®  hydraulisk højtip
Et unikt tilbehør, som virkelig sparer dig for en masse tid! Med HiDump 
kan opsamleren tømmes direkte over i en container eller lign. Opsamleren 
tømmes på blot 20 sek.

• Løftehøjde 170 cm 
• Løft og aftømning sker uafhængigt via betjening fra førersædet
• Robust konstruktion 
• Kan monteres på model T og D

Klippehøjdejustering i ét håndtag
• Mekanisk justering af klipper med 7 trin, justerbar fra førersædet
• Kan monteres på alle klippere med målene 107, 122 og 132 cm

Manuel eller hydraulisk løft af klipper
• Løft af klipper til transportposition
•  Hydraulisk eller manuel model
•  Kan monteres på model B, C, T og D

Mosrive 102 cm
• God til forårsklargøring af plæner.
•  Kan monteres på alle modeller

GHSudblæsningsgitter med store huller
Bruges ved fugtigt materiale og fore bygger, at sugesystemet stopper  
samt giver en større sugestyrke.

• Let udskiftelig med standardplade
• Kan leveres til alle modeller med opsamler

Delt baghjul
Baghjulene deles og monteres på en bred ramme. Det giver en  
mere stabil kørsel.
•  Kan leveres til model T og D

Grammer luksussæde
•  Med mekanisk affjedring og armlæn
•  Standard på T og Dserierne
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Perfekt finish  altid! 
Et af WALKERS mål er, at alle Walker klippere efterlader 
plænerne med en perfekt finish.

Med det rigtige klipperophæng flyder klipperen hen over 
plænen og følger nemt terrænets konturer. 

Resultat: Mindre skalpering og en ren, velplejet finish.

Nem adgang til service
Professionelt udstyr skal vedligeholdes og 
efterses regelmæssigt. Der skal bl.a. slibes 
knive, skiftes olie og kilerem og meget 
andet. 

Walker klipperne er bygget og designet til 
hurtig og nem adgang ved service.

2delt chassis giver nem adgang ved 
service og rengøring.

Tiltup af klippebord til 90 grader uden 
brug af værktøj gør det nemt at udføre 
rengøring og service.
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91 cm, model C36R 107 cm, model C42 122 cm, model C48R 132 cm, model C52R

Klipperkombinationer
Model

S14  
m/opsamler

C19  
m/opsamler

T25i  
m/opsamler

D21  
m/opsamler

S14 
u/opsamler

B18  
u/opsamler

GHS opsamling

91 cm, C36R X X X X

107 cm, C42 X X X

122 cm, C48R X X

132 cm, C52R X X

Mulching/bioclip

107 cm, M42B X X X X X

122 cm, M48 X X X

Klipperen følger ALTID plænens konturer
Walkers frontmonterede klippere er unikke på grund af klipperen, som er uafhængig af maskinen.  
Med ægte flydende ophæng, flyder og flekser klipperen over græsset og følger plænens konturer.

Klippere med GHSopsamling

Klippere med mulching

107 cm model, M42B 122 cm, model M48
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Se mere online på  

dk.thewalkeradvantage.com

Der tages forbehold for udsolgte varer, manglende leverancer, trykfejl og billedfejl. Billeder kan være vist med ekstraudstyr.
Vi forbeholder os ret til at ændre på modeller eller specifikationer uden varsel. Aug. 2017.

Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 40 86 00 – www.mi.dk

Importør: Forhandler:

http://dk.thewalkeradvantage.com/

