
Walker Zero Turn - det allerbedste på markedet
Ved Vissenbjerg Kirke på Fyn holder man fast ved Walker græsklippere. Den nye Walker Zero Turn på stedet 
anvendes blandt andet også til at suge løse blade op og findele dem.

Da Vissenbjerg Kirke på Fyn 
i efteråret 2015 anskaffede en 
ny Walker Zero Turn græs
klipper, var det den femte 
i rækken af dette mærke i 
løbet af 20 år.
 Set med mine øjne er  
Wal k er noget af det allerbed
ste, der findes på mar kedet 
inden for professionelle 
græs klippere, lyder det fra 
kirkegårdsleder ved Vissen
bjerg Kirke, Jørgen Pedersen.
Han fortæller, at græsklip
peren, der har frontmonteret 

klippebord, er meget handy 
og kan komme ind alle sted
er.
 Den laver et rigtig fint klip
pearbejde og suger det afklip
pede græs meget effektivt op. 
Vore plæner og græsgange 
ser derfor rigtigt flotte ud, 
når vi har slået græs, lyder 
det begejstret fra den fynske 
kirkegårdsleder.

Stor sugekraft
 Maskinens store sugekraft 
skyldes et sæt ekstra suge

vinger i det forhøjede klip
pe/sugehus. På grund af 
suge kraften anvender vi og
så maskinen til at suge løse 
blade op og findele dem, 
fortæller Jørgen Pedersen.
 Et sted som her, hvor vi har 
fire hektar kirkegård, betyder 
det meget, at vi kan bruge 
maskinen til flere opgaver. 
Vi har da også en kantskærer 
til den samt en rive til mon
tering foran på klippebordet, 
tilføjer han.

Jørgen Pedersen har i øvrigt 
selv været med til at udvikle 
den frontmonterede rive til 
Walker Zero Turn græsklip
peren, der også kan monteres 
med kost, sneslynge eller 
dozerblad.

Hydraulisk løft af klippe-
bord
 Som noget nyt har den nye 
græsklipper hydraulisk løft 
af klippebordet. Det betyder, 
at vi i stedet for at slå kni ven 
fra kan nøjes med at løfte 
klippebordet op ved et vip 
med en kontakt, hver gang vi 
kører over grusbelagte area
ler i forbindelse med græs
klipningen. Resultatet er en 
betydelig tidsbesparelse, da 
det tager en hel arbejdsdag at 
slå alle græsarealerne her på 
stedet, forklarer Jørgen Pe
dersen.
Græsarealerne på kirkegår
den ved Vissenbjerg Kirke 
bliver slået omkring 30 gange 
på en sæson, så maskinen 
slår græs i rigtig mange ti
mer. Derfor slides der cirka 
fem sæt knive op pr. sæson, 
men maskinen er, ifølge den 
fynske kirkegårdsleder, nem 
at skifte knive på.

355 liter græsbeholder
 Da vi slår meget græs, be

tyder det meget tidsmæssigt, 
at græsbeholderen på maski
nen kan rumme ikke mindre 
end 355 liter, så den ikke skal 
tømmes så tit. Og græsbehol
deren fyldes altid helt op, da 
græsset blæses ind i den via 
et fordelerrør, der hele ti den 
drejer fra side til side. En 
smart detalje er, at der kom
mer en alarm, når beholde
ren er fyldt, siger Jørgen Ped
ersen.

Walker Zero Turn græsklip
peren er leveret af Axel 
Knud sen Maskinforretning 
ApS, Middelfart, som, ifølge 
den fynske kirkegårdsleder, 
yder en fin service.

Mere information om  
Walker fås hos de lokale  
MI forhandlere og på  
www.mi.dk

- Set med mine øjne er Walker noget af det allerbedste, der findes 
på markedet indenfor professionelle græsklippere, lyder det fra 
kirkegårdsleder ved Vissenbjerg Kirke, Jørgen Pedersen.

Græsbeholderen på Walker Zero Turn græsklipperen kan rumme 355 liter. Den fyldes altid helt op, 
da græsset blæses ind i den via et fordelerrør, der hele tiden drejer fra side til side.

http://www.mi.dk

