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MASCHIO SLAGKLIPPARE

KOMPLETT SORTIMENT AV MASKINER  
FÖR SKÖTSEL AV GRÖNYTOR 
OCH HANTERING AV SKÖRDERESTER
Maschio erbjuder ett brett och komplett sortiment av slagklippare, lämpliga för allas  
behov. Alltifrån den lätta och kompakta maskinen för användning vid trädgårdsarbete 
och under håll av grönytor, till stjälkslagklippare för mera krävande förhållanden.

Alla Maschiomaskiner utmärker sig genom den en utomordentlig produktkvalitet och 
för de innovativa tekniska lösningarna.

MASCHIO = HÖG KVALITET I ALLA  
STEG AV TILLVERKNINGEN
Maschio slagklipparna har utformats och tillverkats med den främsta tekniken för 
att ge maximal kraft och tillförlitlighet på fältet. Kvaliteten säkras genom användning av 
råmaterial och komponenter från de främsta leverantörerna på marknaden. 

Vid fabrikerna tillämpas den mest avancerade tekniken för laserskärning och 
robotsvetsning. En sträng kvalitetskontroll garanterar att samtliga maskiner möter 
Maschios mycket höga kvalitetsstandard.

SNABB TILLGÅNG TILL RESERVDELAR
Leverans av reservdelar sker snabbt från MI's lager i Danmark eller Maschios eget 
tyska lager nära München, där alla reservdelar finns tillgängliga året runt. Det ger 
våra kunder trygghet och garanti för snabba leveranser av reservdelar.

OM MASCHIO
Maschio Gasparado är 
en internationell ledare 
inom produktion av lant-
bruksredskap. Koncernen 
tillverkar även de världs-
kända sprutorna från 
Gasparado. Företaget 
grundades år 1964 av 
bröderna Maschio, Egidio 
och Giorgio.

Maschio Gasparado har
tio fabriker i världen: sju i
Italien och tre utomlands,
i Rumänien, Indien och
Kina. Dessutom har 
Maschio Gasparado tolv 
säljbolag utomlands.

Alla priser är exkl. moms.  
Erbjudandena gäller så långt lagret 
räcker. Förbehåll tas för pris- och 
tryckfel.

FAKTA OM MASCHIO
 ∙  13 säljbolag i världen
 ∙  8 fabriker
 ∙ 1 900 anställda
 ∙ 70 000 maskiner produce-
rades under 2018

 ∙  Mer än 50 år av succé
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MASCHIO ROTORKLIPPARE

JOLLY

JOLLY L med sidoutkast

Specifikationer Arb. bredd Total bredd  Traktor hk  Rpm bakre lyft Rpm frontlyft Vikt

JOLLY L 120 1,20 m 1,45 m 14-40 hk 540 rpm 1 000 rpm 165 kg

JOLLY L 150 1,50 m 1,75 m 23-40 hk 540 rpm 1 000 rpm 190 kg

JOLLY L 180 1,80 m 2,05 m 32-40 hk 540 rpm 1 000 rpm 230 kg

JOLLY P med bakutkast

Specifikationer Arb. bredd Total bredd  Traktor hk  Rpm bakre lyft Rpm frontlyft Vikt

JOLLY P 120 1,20 m 1,50 m 14-40 hk 540 rpm 1 000 rpm 165 kg

JOLLY P 150 1,50 m 1,80 m 23-40 hk 540 rpm 1 000 rpm 190 kg

JOLLY P 180 1,80 m 1,85 m 32-40 hk 540 rpm 1 000 rpm 225 kg

JOLLY P 210 2,10 m 2,15 m 45-50 hk 540 rpm 1 000 rpm 365 kg

Modelll JOLLY P 180 
Med bakutkast, arbetsbredd 1,80 m,  
för bakre trepunktslyft, vikt 225 kg, inkl.  
kraftöverföringsaxel.

Pris på begäran hos din återförsäljare

FOKUSMASKIN

STANDARDUTRUSTNING

 ∙  Självbalanserande trepunktskoppling, kat. 1 (kat. 2 för P 210)
 ∙  Flytande fjädring av klipparen
 ∙  Finns som burna för bakre respektive främre trepunktslyft
 ∙  Remdrivning med extern justering
 ∙  Justerbara pivoterande hjul
 ∙  Standard kraftöverföringsaxel
 ∙ Mulching kit finns som extrautrustning

JOLLY är perfekt för skötsel av grönytor. JOLLY är tillgänglig i version med sidoutkast eller 
bakutkast. Fyra pivoterande hjul garanterar en utmärkt manövrerbarhet på grönytan samt 
ger en jämn klipphöjd som enkelt kan justeras.
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

Effektiv slagklippare för kompakttraktorer. Sidoförskjutningen sker enkelt på två glid rör. Möjligheten för 
användning på bakre eller främre trepunktslyft ger stor flexibilitet (extrautrustning).

FURBA

Specifikationer Arb. bredd Total bredd Sidoförskjutning  Traktor hk  Antal slagor Rpm  Vikt

FURBA 100 0,95 m 1,13 m 10 cm 10-40 hk 20 540 rpm 195 kg

FURBA 120 1,15 m 1,33 m 30 cm 15-40 hk 24 540 rpm 215 kg

FURBA 140 1,35 m 1,53 m 40 cm 20-40 hk 28 540 rpm 235 kg

FURBA 160 1,55 m 1,73 m 40 cm 35-40 hk 32 540 rpm 250 kg

FURBA 180 1,70 m 1,88 m 40 cm 40 hk 36 540 rpm 260 kg

STANDARDUTRUSTNING FÖR TREPUNKTSLYFT BAK

 ∙ Justerbar trepunktskoppling, kat. I
 ∙ Mekanisk sidoförskjutning
 ∙ Kraftuttag 540 rpm med frihjul
 ∙ Frontskydd i PVC
 ∙ Remmar med extern remspänning
 ∙ Elektroniskt balanserad rotor
 ∙ Justerbar stödrulle
 ∙ Par släpskor
 ∙ Hydraulisk  sidoförskjutning är extrautrustning

Modell FURBA 180 FÖR TREPUNKTSLYFT BAK 
28 900 kr Normalpris 35 400 kr
Vikt 260 kg, för traktor med 10-40 hk, arbetsbredd 1,7 m  
sidoförskjutning 

KAMPANJERBJUDANDE

Justerbar släpsko är standard, den ger mas-
kinen ett bra stöd och resultatet blir bättre vid 
gräsklippning. 

Remmar med extern spänning – lätt att jus-
tera

Sidoförskjutningen sker 
enkelt på de två rören. 
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

Alternativa tillkopplingsmöjligheter:: 
· Körning med omvänd förarplats genom att vända växellådan 180o.
· Körning med frontburen klippare utförande genom att vända trepunktsbocken 180o och byta växellådan för   
  korrekt rotationsriktning.

PÅ TREPUNKTSLYFT BAK PÅ TREPUNKTSLYFT FRAM

FURBA
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

Kompakt, mycket robust och mångsidig slagklippare för putsning av gräs och sly upp till 6 cm i diameter. 
Klipparen har trepunktskoppling och mekanisk sidoförskjutning som enkelt justeras med en sprint.

BRAVA

Specifikationer Arb. bredd Total bredd Sidoförskjutning  Traktor hk  Antal slagor Rpm  Vikt

BRAVA 120 1,15 m 1,33 m - 25-80 hk 12 540 rpm 352 kg

BRAVA 140 1,35 m 1,53 m 30 cm 30-80 hk 14 540 rpm 435 kg

BRAVA 160 1,55 m 1,73 m 40 cm 35-80 hk 16 540 rpm 458 kg

BRAVA 180 1,75 m 1,88 m 40 cm 40-80 hk 20 540 rpm 489 kg

BRAVA 200 1,95 m 2,08 m 40 cm 50-80 hk 22 540 rpm 523 kg

BRAVA L 230 2,30 m 2,45 m 40 cm 50-80 hk 26 540 rpm 620 kg

BRAVA L 250 2,57 m 2,70 m 40 cm 55-80 hk 28 540 rpm 650 kg

STANDARDUTRUSTNING

 ∙ Justerbar trepunktskoppling, kat. 1 eller kat. 2, beroende  
på modelll

 ∙ Mekanisk sidoförskjutning (gäller inte Brava 120),  
hydraulisk sidoförskjutning är extrautrustning

 ∙ Kraftuttag 540 rpm med frihjul
 ∙ Frontskydd
 ∙ Remspänning med extern justering
 ∙ H-slaga kit "08" eller Y-kniv
 ∙ Motstål
 ∙ Självrengörande och justerbar stödrulle med avtagbara ändar
 ∙ Standard kraftöverföringsaxel
 ∙ Klarar sly med diameter upp till 6 cm

Modell BRAVA L 250 inkl. hydraulisk sidoförskjutning: 42 600 kr
Normalpris 58 700 kr

Vikt 650 kg, för traktor med 55-80 hk, arbetsbredd 2,57 m, inkl. 4 kilremmar,  
kraftöverföringsaxel och justerbar trepunktskoppling, kat. 2.  

Upp till 80 hk för detta pris!

KAMPANJERBJUDANDE

Bestseller

Sidoförskjutning görs lätt på röret.
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

STANDARDUTRUSTNING

Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade 
slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresul-
tatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

Bytbara ändstycken gör 
det enkelt att byta lager.

Klipphuven är utformad för effektiv bearbetning av 
klippresterna och medger således hög körhastighet. 
Slagorna som är placerade i åtta rader ger god sug-
effekt och söderdelar klippresterna mycket effektivt.

BRAVA Bestseller
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

Stark slagklippare med hydraulisk sidoförskjutning för gräs och sly med diameter upp till 12 cm. Perfekt 
för fleranvänding och extremt anpassningsbar - klipparen är lämplig både för normalt underhåll av 
grönytor och för röjning av obrukade områden med buskar och sly.

STANDARDUTRUSTNING

 ∙ Sidojusterbar trepunktskoppling kat. 2
 ∙ Kraftuttag 540 rpm med frihjul
 ∙ Frontskydd
 ∙ H-slaga kit "14"
 ∙ Fem remmar med extern remspänning
 ∙ Dubbel huv
 ∙ Dubbelt tandat motstål
 ∙ Justerbar stödrulle med avtagbara ändar
 ∙ Elektroniskt balanserad rotor
 ∙ Standard kraftöverföringsaxel
 ∙ Klipper upp till 12 cm

TIGRE

Specifikationer Arb. bredd Total bredd Sidoförskjutning  Traktor hk  Antal slagor  Rpm  Vikt

TIGRE 210 2,10 m 2,33 m 50 cm 55-140 hk 16 540 rpm 725 kg

TIGRE 230 2,26 m 2,49 m 50 cm 60-140 hk 20 540 rpm 810 kg

TIGRE 250 2,57 m 2,80 m 50 cm 65-140 hk 20 540 rpm 880 kg

TIGRE 280 2,76 m 2,99 m 50 cm 70-140 hk 24 540 rpm 925 kg

TIGRE 300 2,98 m 3,21 m 50 cm 80-140 hk 24 540 rpm 955 kg

Modelll TIGRE 300: 61 900 kr 
Normalpris 83 700 kr

Inkl. hydraulisk sidoförskjutning (normalt merpris 3 300 kr)

Vikt 955 kg, för traktor med 80-140 hk, mekanisk sidoför- 
skjutning, arbetsbredd 2,98 m, inkl. kraftöverföringsaxel, dub-
bel huv och dubbelt tandat motstål. Klipper upp till 12 cm.

Köp till HD Rotor 8 200 kr (Merpris vid fabriksmontering)

KAMPANJERBJUDANDE

Dubbla rullar säker ställer en enkel sidoför-
skjutning.

EXTRAUTRUSTNING
HD Rotor med ”Flail protect”-fästen skyddar 
effektivt slagor och rotor. Slagorna är mon-
terade i spiral form för optimal sugkraft och 
finfördelning av materialet.

System för sidförflyttning med glidskenor – 
foregår mycket let och præcis 
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

TIGRE STANDARDUTRUSTNING

Justebar stödvals i två lägen

Dubbelhuv runt rotorn 
skyddar maskinen.

Dubbeltandade motstål medför 
att man erhåller en extremt fin 
sönder smulning. 

Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade 
slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresul-
tatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

Bytbara ändstycken gör 
det enkelt att byta lager.
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EXTRAUTRUSTNING
HD Rotor med ”Flail 
protect”-fästen skyddar 
effektivt  slagor och rotor. 
Slagor är monterade i 
spiral form för optimal 
sugkraft och finfördelning 
av materialet. 

MASCHIO SLAGKLIPPARE

Släntklippare med stor flexibilitet och mycket stor kapacitet i kombination med en frontburen klippare. 
Giraffa kan arbeta i alla positioner: bakom traktorn, vid sidan av traktorn, 90° upp och 65° ner (kräver  
vidvinkelaxel).

GIRAFFA

STANDARDUTRUSTNING

 ∙ Sjävbalanserande trepunktskoppling, kat. 2-3
 ∙ Kraftuttag 540 rpm med frihjul
 ∙ Frontskydd
 ∙ Hydraulisk sidoförskjutning
 ∙ Fyra remmar med extern remspänning
 ∙ Elektroniskt balanserad rotor med spiralmonterade slagor
 ∙ H-slagor kit "14"
 ∙ Dubbel huv (extrautrustning)
 ∙ Släpskor
 ∙ Tandat motstål
 ∙ Självrengörande justerbar stödvals
 ∙ Skyddsplåt över drivning
 ∙ Påkörningsskydd
 ∙ Standard kraftöverföringsaxel
 ∙ Klarar sly upp till 10 cm i diameter

Specifikationer Arb. bredd Total bredd  Traktor hk  Antal slagor  Vikt

GIRAFFA 160 SI 1,57 m 1,77 m 40-110 hk 16 690 kg

GIRAFFA 185 SI 1,90 m 2,10 m 60-110 hk 20 745 kg

GIRAFFA 210 SI 2,12 m 2,32 m 70-110 hk 22 776 kg

GIRAFFA 160 SE 1,57 m 1,98 m 40-110 hk 16 710 kg

GIRAFFA 185 SE 1,90 m 2,31 m 60-110 hk 20 750 kg

GIRAFFA 210 SE 2,12 m 2,53 m 70-110 hk 22 781 kg

Modell SI har växellådan placerad på huven.
Modell SE har växellådan placerad utvändigt - det ger möjlighet för en stor sidoförskjutning.

Bytbara ändstycken gör det enkelt att 
byta lager.

STANDARDUTRUSTNING

Slagorna som är place- 
rade i åtta rader ger god 
"sugeffekt" och sönderdelar 
klippresterna mycket effek-
tivt. Självrengörande och 
justerbar stödrulle med 
avtagbara ändar. 

Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade 
slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresul-
tatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

KAMPANJERBJUDANDE
Modelll GIRAFFA 210 SE: 68 500 kr
Normalpris 91 900 kr

Vikt 781 kg, för traktor med 70-110 hk, arbetsbredd 2,12 m, 
inkl. extern växellåda, tandat motstål, kraftöverföringsaxel och  
släpskor. Klarar sly med diameter upp till 10 cm.

+ vidvinkelaxel på köpet, värde 6 500 kr
Så långt lagret räcker. 

Köp till HD Rotor 7 500 kr (Merpris vid fabriksmontering)
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

GIRAFFA

FÖRSKJUTNING 

Modell A B C D E

GIRAFFA 160 SI 157 cm 170 cm 80 cm 221 cm 122 cm

GIRAFFA 185 SI 190 cm 170 cm 80 cm 251 cm 155 cm

GIRAFFA 210 SI 212 cm 170 cm 80 cm 276 cm 177 cm

GIRAFFA 160 SE 157 cm 170 cm 35 cm 265 cm 150 cm

GIRAFFA 185 SE 190 cm 170 cm 35 cm 295 cm 183 cm

GIRAFFA 210 SE 212 cm 170 cm 35 cm 320 cm 205 cm

Vid sidan av traktorn

Bakom traktorn

ARBETSPOSITIONER

60 grader ner

90 grader uppåt
GER STOR SIDOFÖRSKJUTNING
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Non stop säkerhetsutlösning 
- kraftiga fjädrar skyddar 

maskinen om den körs på 
ett hinder.

MASCHIO SLAGKLIPPARE

En extremt kraftig och flexibel slagklippare med stor sidoförskjutning - perfekt till putsning 
av mark, slänter och gräsplaner. Maskinerna kan arbeta i alla positioner: bakom traktorn, vid 
sidan av traktorn, 90° upp och 65° ner. 

GIRAFFONA

KAMPANJERBJUDANDE

Specifikationer Arb. bredd Total bredd  Traktor hk  Antal slagor  Vikt

GIRAFFONA 210 2,10 m 2,64 m 120-200 hk 16 1 104 kg

GIRAFFONA 230 2,26 m 2,78 m 130-200 hk 20 1 138 kg

GIRAFFONA 260 2,57 m 3,08 m 140-200 hk 22 1 220 kg

STANDARDUTRUSTNING

 ∙ Dubbelt system med stödvals i två positioner
 ∙ Självbalanserande trepunktskoppling, kat. 2-3
 ∙ Kraftuttag 540 rpm med frihjul
 ∙ Frontskydd
 ∙ Hydraulisk sidoförskjutning
 ∙ Fem remmar med extern remspänning
 ∙ Elektroniskt balanserad rotor
 ∙ H-slaga kit "14"
 ∙ Klarar sly upp till 12 cm i diameter
 ∙ Kan vinklas till 90° upp och 65° ner
 ∙ Flytläge på klipphuvud
 ∙ Vidvinkel kraftöverföringsaxel
 ∙ Släpskor
 ∙ Påkörningsskydd

Justebar stödvals 
i två positioner

Dubbeltandat  
motstålDubbel huv

Modell Giraffona 260: 103 800 kr
Normalpris 138 100 kr

Vikt 1 220 kg, för traktor med 140-200 hk, arbetsbredd 2,57 m, 
klarar sly med diameter upp till 12 cm. Inkl. extern växellåda, släp-
medar, påkörnings- skydd, dubbelhuv, flytläge och vidvinkel kraft-
överföringsaxel.

Köp till HD Rotor 7 900 kr (Merpris vid fabriksmontering) 

Extremt kraftig maskin!

Stödvalsen har bytbara
ändstycken vilket gör det 
enkelt att byta lager.

Slagor placerade i 
spiralform

STANDARD:

Utbytbara ändstycken gör 
det enkelt att byta lager.

Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade 
slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresul-
tatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

EXTRAUTRUSTNING
HD Rotor med ”Flail protect”-fästen skyddar effektivt  
slagor och rotor. Slagor är monterade i spiral form för 
optimal sugkraft och finfördelning av materialet. 

STANDARDUTRUSTNING
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

FÖRSKJUTNING  Se illustration

A B  C  D E

2,10 m 2,38 m 0,5 cm 3,18 m 2,00 m

2,26 m 2,38 m 0,5 cm 3.34 m 2,16 m

2,57 m 2,38 m 0,5 cm 3,65 m 2,47 m

GIRAFFONA
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

Frontburen maskin eller buren på trepunktslyften bak, maskin, som i kombination med en Giraffa/Giraffona 
på trepunktslyften bak har mycket stor kapacitet. En profesionell reversibel slagklippare för stora mängder 
material och skörderester för professionell användning.

BISONTE

Specifikationer Arb. bredd Total bredd Sidoförskjutning  Traktor hk  Antal slagor  Vikt

BISONTE 220 2,26 m 2,49 m 40 cm 60-140 hk 20 832 kg

BISONTE 250 2,57 m 2,80 m 40 cm 80-140 hk 20 888 kg

BISONTE 280 2,76 m 2,99 m 40 cm 90-140 hk 24 944 kg

BISONTE 300 2,98 m 3,21 m 40 cm 100-140 hk 24 995 kg

STANDARDUTRUSTNING

 ∙ Reversibel maskin med dubbel universell trepunktskoppling, 
kat. 2, front/bak 

 ∙ Hydraulisk sidoförskjutning
 ∙ Dubbelhuv runt rotorn skyddar maskinen (extrautrustning).
 ∙ Kraftuttag 1 000 rpm med frihjul
 ∙ Elektroniskt balanserad rotor
 ∙ H-slaga kit "14"
 ∙ Par släpskor
 ∙ Remmar med extern remspänning
 ∙ Dubbeltandat motstål
 ∙ Justerbar stödvals
 ∙ Frontskydd i PVC
 ∙ Klarar sly med diameter upp till 12 cm

Modell BISONTE 300: 74 500 kr
Normalpris 96 600 kr

Vikt 995 kg, för traktor med 100-140 hk, arbetsbredd 2,98 
cm, inkl. hydraulisk sidoförskjutning, dubbelt motstål, kraftöver-
föringsaxel och släpskor. Klarar sly upp till 12 cm i diameter.

KAMPANJERBJUDANDE

Med frontburen maskin behöver man inte köra i det 
oklippta materialet, vilket minimerar spårbildning.

Koppla fram eller bak? Kör bara 
runt maskinen med traktorn -  
verktyg behövs inte!

Bytbara ändstycken gör det 
enkelt att byta lager.

Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade 
slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresul-
tatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

STANDARDUTRUSTNING
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

Dubbelt system med justebar stödvals i två positioner, 
stödvalsen har utbytbara ändstycken som gör det enkelt 
att byta lager. Systemet er standard.

BISONTE

EXTRAUTRUSTNING
HD Rotor med ”Flail protect”-fästen skyd-
dar effektivt  slagor och rotor. Slagorna är 

monterade i spiral form för optimal sugkraft 
och finfördelning av materialet. 
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

Denna kraftiga maskin är designad för intensivt arbete med stora traktorer hos lantbrukare och maskin-
stationer, som kör många timmar. Klipparen kan användas på frontlyften eller trepunktslyften bak, och har i 
kombination med en Giraffa/Giraffona på trepunktslyften bak en mycket hög kapacitet.

BUFALO

Specifikationer Arb. bredd Total bredd Sidoförskjutning  Traktor hk  Antal slagor  Rpm  Vikt

BUFALO 250 2,50 m 2,70 m 50 cm 100-200 hk 26 1 000 rpm 1 190 kg

BUFALO 280 2,80 m 3,00 m 50 cm 120-200 hk 28 1 000 rpm 1 285 kg

BUFALO 300 3,10 m 3,30 m 50 cm 140-200 hk 30 1 000 rpm 1 375 kg

Här ses en frontburen Bufalo i kombination med en 
Giraffona mulchmaskin på trepunktslyften baktill.
Med frontburen maskin behöver man inte köra i det 
oklippta materialet, vilket minimerar spårbildning.

STANDARDUTRUSTNING

 ∙ Reversibel maskin med dubbel universell trepunkts-
koppling, kat. 2-3, front / bak 

 ∙ Självrengörande stödvals
 ∙ Hydraulisk sidoförskjutning
 ∙ Kraftuttag 1 000 rpm med frihjul
 ∙ H-slagor kit "14"
 ∙ Par släpskor
 ∙ Remmar med extern remspänning
 ∙ Tandat dubbelt motstål
 ∙ Justerbar stödvals med avtagbara ändar
 ∙ Dubbelhuv runt rotorn skyddar maskinen 5+5 m 
(extrautrustning).

 ∙ Standard kraftöverföringsaxel
 ∙ Frontskydd i PVC
 ∙ Klarar sly med upp till 12 cm i diameter

KAMPANJERBJUDANDE
Modell Bufalo 300: 98 500 kr
Normalpris 128 400 kr

Vikt 1 376 kg, för traktor med 140-200 hk, arbets- bredd 
3,10 m, inkl. hydraulisk sidoförskjutning, dubbelt andat 
motstål, kraftöverföringsaxel, släpskor och själv rengörande 
stödvals.Klarar sly med diameter upp till 12 cm.
Extremt kraftig maskin!

Bytbara ändstycken gör det enkelt att 
byta lager.

Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade 
slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresul-
tatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

BUFALO

Dubbelhuv 5+5 mm 
runt rotorn skyddar 
maskinen.

HD Rotor med ”Flail 
protect”-fästen skyddar 
effektivt slagor och rotor 
vid påkörning av sten. 
Slagorna är monterade 
i spiral form för optimal 
sugkraft och finfördelning 
av materialet.

STANDARDUTRUSTNING STANDARDUTRUSTNING

Två positioner 
för stödrullen 

Dubbeltandat 
motstål

Enligt våra kunder är det
marknadens tuffaste maskin!
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MASCHIO SLAGKLIPPARE

GEMELLA vänder sig till de mer professionella användarna, som behöver en stjälkslagklippare med 
hög produktivitet per timme att koppla till traktorer av större dimensioner. GEMELLA kan utrustas 
med pivoterande bakhjul i stället för rullen: med denna konfigurering kan maskinen ständigt arbeta 
på marken och på så sätt minimera manövrerna vid fältkanterna och ytterligare öka bearbetnings-
hastigheten.  

GEMELLA

Specifikationer Arb. bredd Total bredd Transportbredd  Traktor hk  Antal slagor  Rpm  Vikt

GEMELLA 620 6,20 m 6,57 m 2,49 m 150-300 hk 64 1 000 rpm 3 150 kg

STANDARDUTRUSTNING

 ∙ Universell trepunktslyft kat. 2-3
 ∙ Kraftuttag 1 000 rpm PTO med frihjul
 ∙  Spiralmonterade Y-knivar 
 ∙  Walterscheid kraftöverföringsaxel
 ∙  Längre knivar
 ∙  4 pivoterande hjul 10.0/80-12 eller stödrulle
 ∙  Hydraulisk hop- och utfällning
 ∙ Belysning och varselskyltar
 ∙ Mittplacerad materialdelare och L-formade slagor närmast cen-
trum för minimering av oklippt gräs mellan klippenheterna

Modell Gemella 620
Vikt 3 150 kg, för traktor med 150-300 hk, 
arbetsbredd 6,20 m.

Pris på begäran hos din återförsäljare

Heavy duty klippare!

FOKUSMASKIN

EXTRAUTRUSTNING
Man kan montera en hydrauldriven 
rotorklippare, mellan de två 
mulchenheterna, så att mittremsan 
försvinner. 
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MASCHIO  

REDO FÖR ALLA HÄNDELSER. FIORE är en slåttermaskin med dubbla knivar med bevisad pålitlig-
het. Den är lätt och mångsidig, idealisk för alla grödor och framförallt lämplig för en första klippning. 
Den är lämplig för både skötsel av privata gröna ytor så väl som professionell användning. 

ANTI-VIBRATION SYSTEM: Kinematisk mekanism med vibrationsdämpande kopplingskolvar  
absorberar alla vibrationen och spel. Denna funktion förlänger livet på knivarna och  
kopplingskolvarna. 

FIORE

Specifikationer Arb. bredd Trepunktskoppling Anti-vibration system  Traktor hk PTO omdr.  Vikt

FIORE 1,45 - 2,35 m Kat. I eller kat. II Standard 25-70 hk 540 222 - 246 kg

Modell Fiore
För traktor med 25-70 hk. Mekanisk eller 
hydraulisk lyftning. Anti vibrationsanordning är 
standard. 
Pris på begäran hos din återförsäljare

FOKUSMASKIN

PATENTERAD KNIVTANDSGLIDNING 

Knivbalken lyfts hydrauliskt eller mekaniskt
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MASCHIO  

I en stor del av konventionella och ekologiska radodlade grödor använder man sig av radrensare för 
mekanisk ogräsbekämpning, något som har många fördelar, både för grödan och för miljön. 

RADRENSARE

STANDARDUTRUSTNING

 ∙ Heavy Duty parallellogram
 ∙ Självsmörjande och slitstarka bussningar
 ∙ Unit exclusion
 ∙ Hög markfrigång
 ∙ Hjul för styrning av djup
 ∙ Sidoskydd
 ∙ Fjäderpinnar eller hackor
 ∙ Djupinställning
 ∙ Parallellogramfjäder för tryck mot mark

• Fasta (HL) • Hopfällbara (HP och HS) • Fasta 
med oberoende sektioner (HR)

För grödor med små radavstånd och för grödor 
med stora radavstånd.

Pris på begäran hos din återförsäljare

FRÅN 4 TILL 18 RADER

EXTRAUTRUSTNING 
Gödningsspridare, frontmonterad 
gödningsbehållare eller behållare på 
radrensaren. 
 
Automatisk radstyrning med kamera 
eller grödavkänning

EKONOMISKA FÖRDELAR:
. Reducerade gödningsmängder
. Mindre gödningsspill 
. Bekvämt med mekanisk ogräsbekämpning jämfört med herbicidanvändning
. Höga arbetshastigheter
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MASCHIO  

. Bra med hydraulisk hop- och  
utfällning, på stora arbetsbredder

. Belysning och varselskyltar är  
standardutrustning

Denna kraftiga maskin är designad för intensivt arbete med stora traktorer hos 
lantbrukare och maskinstationer, som kör många timmar, och som har höga krav 
och förväntningar.

Maschios rotorharvar är riktmärken i sin kategori: erfarenheten av varumärket har vuxit under flera 
decennium, vilket gett lantbrukarna möjlighet att välja enastående prestanda, reducerat underhåll 
och maskiner med bästa effektivitet. Maschios serie matchar alla användares krav, från den lilla 
maskinen för fritidsjordbruk till ett stort redskap för den professionella lantbrukaren. 

ROTORHARVAR

STANDARDUTRUSTNING

 ∙ Arbetsbredd: 1,3 – 8 m.
 ∙ Traktor hk: 30 – 550 
 ∙ 14 olika modeller
 ∙ 9 olika vältar för olika jordar och behov
 ∙ Fast eller hopfällbar ram

Modell: AQUILA RAPIDO  
Vikt 2.346-3.287 kg, för traktor med 150-300 
hk, arbetsbredd 4-6 m, arbetsdjup 28 cm, 
Trepunktslyft, kat: IIII.

Pris på begäran hos din återförsäljare

FOKUSMASKIN
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MASCHIO  

Maschio erbjuder ett komplett sortiment av jordfräsar: från små maskiner för hobbyanvändare eller träd-
gårdsodlare till de mest proffessionella brukarna med de allra tuffaste förutsättningarna. Robusta maskiner, 
känslan för detaljer och lågt effektbehov är några av kännetecknen på Maschios jordfräsar.

W 165
STANDARDUTRUSTNING

 ∙  Enväxlad växellåda med kraftuttag med 540 rpm 
 ∙ Kraftöverföringsaxel med glidkoppling (1” 3/8 Z6)
 ∙  Sidokedja i oljebad
 ∙ Universell trepunktslyft, kat. 1
 ∙  Manuell trepunktsförskjutning
 ∙  Fyra C-knivar per fläns (sidoblad är alltid monterade utåt)
 ∙ Sex knivversioner tillgängliga på begäran

U 230 STANDARDUTRUSTNING
 ∙ Universell trepunktslyft, kat.2
 ∙  Multispeed växellåda med kraftuttag med 540 rpm
 ∙ Kraftöverföringsaxel med koppling (1” 3/8 Z6)
 ∙ Sidoväxellåda i oljebad
 ∙ Sex C-knivar per fläns inåt- eller utåtmonterade

JORDFRÄSAR

Specifikationer Arb. bredd Total bredd Arb. djub  Traktor hk Vikt

W 165 1,65 m 1,77 m 18 cm 30-40 hk 242 kg

U 230 2,35 m 2,46 m 22 cm 70-80 hk 550 kg

KAMPANJERBJUDANDE
Modell W 165: 23 900 kr
Normalpris 28 000 kr

KAMPANJERBJUDANDE
Modell U 230: 52 900 kr
Normalpris 62 200 kr

KNIVAR
 ∙ Standardversionen har spiralknivar som är det bästa för att för-
beredning av såbäddar. 

 ∙ Samma rotor kan vara utrustad med fyrkantiga knivar, som i 
allmänhet fungerar bättre på styva eller obearbetade jordar
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MASCHIO  

C 300
STANDARDUTRUSTNING

 ∙  Universell trepunktslyft, kat.2
 ∙  Multispeed växellåda med kraftuttag med 540 rpm
 ∙ Kraftöverföringsaxel med koppling (1” 3/8 Z6)
 ∙ Sidoväxellåda i oljebad
 ∙ Sex C-knivar per fläns inåt- eller utåtmonterade
 ∙ Välten på bilden är extrautrustning
 ∙ Fjädringsinställning på bakskärm
 ∙ Släpsko

Maschio har tillverkat jordfräsar i 50 år: produkterna står för kvalitet och styrka, och hjälper lantbrukare 
över hela världen.

Nu erbjuder vi enkla men innovativa maskiner, med ett stort utbud och stora variationer på önskemål.

JORDFRÄSAR

Specifikationer Arb. bredd Total bredd Arb. djub  Traktor hk Vikt

C 300 3,10 m 2,23 m 25 cm 100-130 hk 940 kg

SC PRO 300 3,10 m 3,32 m 25 cm 130-170 hk 1.100 kg

KAMPANJERBJUDANDE
Modell C 300: 82 500 kr
Normalpris 94 100 kr

Modell: SC PRO 300 
Vikt 1.100 kg, för traktor med 130-170 hk, 
total arbetsbredd 3,32 m, arbetsdjub 25 cm, 

Pris på begäran hos din återförsäljare

FOKUSMASKIN

SC PRO
MULTISPEED VÄXELLÅDA 
SC PRO kan användas för beredning av en perfekt såbädd, utan packning och erosion 

PRO modellerna kan utrustas med tre typer av knivar: Standard, Cobra eller Condor, med standardrotorn med Ø på 540 mm eller 
som tillval en rotor med Ø 570 mm. SC PRO med BIO kit tillåter höga arbetshastigheter (upp till 10 km/h), och bibehåller växtrester-
na i det översta jordlagret, den används även för avbrottsgrödor.
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BUFALO
Enligt våra kunder är det
marknadens tuffaste maskin!
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Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, DK-7100 Vejle ∙ Danmark
Tlf. 031-722 66 11 ∙ www.mi-sverige.se

Importör: Återförsäljare:

Alla priser är exkl. moms. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Se mer på www.slagklippare.se


