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Zero Turn klippere, havetraktorer
og batteridrevne maskiner

ZTX 105
Kompakt med stor manøvredygtighed
Snapper ZTX 105 er den mindste Zero Turn i Snapperprogrammet. Men selvom maskinen er lille og kompakt går den ikke på
kompromis med kvaliteten. Maskinens størrelse gør den nem at
navigere og komme ind selv på smalle steder. Klippebordet på
91 cm sikrer høj ydelse og stor kapacitet, således den leverer et
særdeles velklippet areal på kort tid.
Maskinen yder god trækkraft og komfort. Betjeningshåndtagene
er fremstillet i blødt materiale og sædet er godt polstreret, så det
giver god støtte. Gashåndtag og elektrisk klippehøjde er placeret
lige ved hånden, så du nemt kan styre det fra sædet.
Med Snapper ZTX 105 får du en lille kompakt maskine med
fokus på komfort og kvalitet, der passer til små og mellemstore
arealer.

Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-twin
Transmission: Hydro-Gear ® EZT®
Dækmontering: Bagdæk: 18x6.50-8 – Fordæk: 11x4.00
91 cm fuldsvejst klipper - justeres via fodpedal fra 38-114 mm
Klipper med sideudkast
Tankkapacitet: 11 l
Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn,
timetæller og vanddyse for nem rengøring
Ekstra udstyr: Mulchkit

KAMPAGNEPRIS
kr. 18.900,-

ekskl. moms

Kr. 23.625,- inkl. moms
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ZTX 105

Klippebredde
91 cm
Klippehastighed
op til 9 km/t.
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ZTX 150
Hurtig og manøvredygtig med stor kapacitet
Snapper ZTX 150 er den oplagte Zero Turn til dig, der har
meget græs at slå eller som bare ikke vil bruge lang tid på det.
Denne maskine er lynhurtig og efterlader et pæn og velklippet
areal.
Komforten er indtænkt i designet, så du slipper bl.a. for tunge
manuelle løft af klipperen. Fodpedalen gør det let at justere
klippehøjden i 13 forskellige positioner. Klippebordet er 117 cm
bredt og udformet i bestandigt stål. Når du er færdig med at slå
græs, kan du nemt rengøre klipperen via vanddyse-systemet.
Snapper ZTX 150 er en særdeles veludviklet maskine med høj
kapacitet og anvendelighed.

Briggs & Stratton 22 hk Intek™ 7220 OHV V-twin
Transmission: Hydro-Gear ® EZT®
Dækmontering: Bagdæk: 18x8.50-8 – Fordæk: 11x4.00
117 cm presset klipper med skalperingshjul – justeres via
fodpedal fra 38-110 mm
Klipper med sideudkast
Tankkapacitet: 11 l
Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn,
timetæller og vanddyse for nem rengøring
Ekstra udstyr: Mulchkit

PRIS
kr. 26.900,-

ekskl. moms

Kr. 33.625,- inkl. moms
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ZTX 150

Klippebredde
117 cm
Klippehastighed
op til 9 km/t.
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ZTX 275
Unik med bagudkast og 50% mulch
Snapper ZTX 275 er udstyret med bagudkast, hvilket gør den
unik i forhold til øvrige klippere på markedet. Bagudkastet
betyder, at du ikke skal bekymre dig om græsset ender i bede,
på stier eller andet. På samme tid gør bagudkastet det muligt
at køre tæt på forhindringer på begge sider af maskinen, hvilket
gør bagudkast til de professionelles fortrukne valg.
Udover bagudkastet er der standard mulighed for 50% mulch,
så der opnås en optimal findeling af græsset.
Snapper ZTX 275 yder god trækkraft og god komfort. Den
efterlader et flot, velklippet areal på kort tid takket være
arbejdsbredde på hele 122 cm.

100% bagudkast

50% mulch

Briggs & Stratton 27 hk Intek™ 8270 OHV V-twin
Transmission: Hydro-Gear ® EZT®
Dækmontering: Bagdæk: 20x8.00-8 – Fordæk: 11x6.00
122 cm fuldsvejst klipper med skalperingshjul – justeres via fodpedal
fra 38-110 mm
Klipper med bagudkast / 50% mulch
Tankkapacitet: 11 l
Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn, timetæller
og vanddyse for nem rengøring
Ekstra udstyr: Cargolad

KAMPAGNEPRIS
kr. 33.900,-

ekskl. moms

Kr. 42.375,- inkl. moms
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ZTX 275

Klippebredde
122 cm
Klippehastighed
op til 11 km/t.
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ZTX 350
Smidig med stor kapacitet
Snapper ZTX 350 er den største Zero Turn i Snapperprogrammet.
Det er en manøvredygtig og kraftfuld klipper, som gør underværker på store arealer. Det robuste fuldsvejste klippebord på
132 cm er lavet af bestandig stål og har tre effektive knive, så
den hurtig klarer klipning af alt slags græs.
Den tocylindrede Briggs & Stratton benzinmotor reducerer
støjniveauet, men giver samtidig stor kapacitet til klipperen.
Komfortsædet med armlæn kan justeres og fra førersædet kan
betjeningspanelet let betjenes. Det integrerede lad gør denne
Snapper klipper til noget helt særligt.

Briggs & Stratton 27 hk Intek™ 8270 OHV V-twin
Transmission: Hydro-Gear ® ZT2800®
Dækmontering: Bagdæk: 20x10.00-10 – Fordæk: 11x4.00
132 cm fuldsvejst klipper med skalperingshjul – justeres via fodpedal
fra 38-110 mm
Klipper med sideudkast
Tankkapacitet: 11 l
Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde med armlæn,
timetæller, cargolad og vanddyse for nem rengøring
Ekstra udstyr: Mulchkit

PRIS
kr. 39.900,-

ekskl. moms

Kr. 49.875,- inkl. moms
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ZTX 350

Klippebredde
132 cm
Klippehastighed
op til 13 km/t.
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SPX 110
Fokus på kvalitet og holdbarhed
Snapper SPX 110 er den ideelle havetraktor til mellemstore
arealer. Med den kraftfulde Briggs & Stratton motor er der
rigeligt med kapacitet til græsklipningen.
Klippebordet er fremstillet i bestandig stål og monteret med
solide skalperingshjul, som sikrer, at klipperen altid følger
plænes struktur og derved giver et pænt ensartet klipperesultat.
Traktoren har en lille venderadius på kun 36 cm, så den let kan
komme omkring bede, buske og træer.
Klipperen er udviklet uden der er gået på kompromis med
klipperesultat, komfort eller design. Traktoren har komfortsæde,
fartholder og elektrisk PTO tilkobling af klipperen. Så du skal
blot læne dig tilbage og nyde turen.

Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-Twin
Transmission: Tuff Torq® K46®, fodbetjent
Dækmontering: Bagdæk: 20x8.00-8 – Fordæk: 15x6.00-6
107 cm presset klipper med skalperingshjul – håndbetjent fra 38-102 mm
Klipper med sideudkast
Tankkapacitet: 15 l
Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller, støbejernsforaksel, LED-lys, fartholder og vanddyse for nem rengøring
Ekstra udstyr: Mulchkit

KAMPAGNEPRIS
kr. 17.900,-

ekskl. moms

Kr. 22.375,- inkl. moms
10

SPX 110

Klippebredde
107 cm
Klippehastighed
op til 9 km/t.
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SPX 210
Klipper med stor kapacitet
Snapper SPX 210 er en brugervenlig traktor ideel til mellemstore arealer. Det er en effektiv traktor med sideudkast, smart
design og høj førerkomfort.
Den kraftfulde Briggs & Stratton motor sørger for, at der er
kapacitet nok til klipperen under alle forhold. Klipperen kan
indstilles i 7 forskellige højder fra 38 til 102 mm. Maskinen er
holdbar og designet til at arbejde og kommer derfor med en
støbejernsforaksel, kofanger og LED-lys.
For optimal kørekomfort og overblik er timetæller og fartholder indbygget i betjeningspanelet. Det komfortable sæde kan
indstilles i 9 forskellige positioner.
Den lille venderadius på kun 36 cm gør det let at manøvrere
rundt i komplekse arealer. De fire skalperingshjul sikrer, at
klipperen altid følger plænes struktur og efterlader den pæn
velklippet.

Briggs & Stratton 22 hk Intek™ 7220 OHV V-Twin
Transmission: Tuff Torq® K46®, fodbetjent
Dækmontering: Bagdæk: 22x10.00-8 – Fordæk: 15x6.00
117 cm presset klipper med skalperingshjul – håndbetjent fra 38-102 mm
Klipper med sideudkast
Tankkapacitet: 15 l
Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller, støbejernsforaksel, kofanger, LED-lys, fartholder og vanddyse for nem rengøring
Ekstra udstyr: Mulchkit

PRIS
kr. 21.900,-

ekskl. moms

Kr. 27.375,- inkl. moms
12

SPX 210

Klippebredde
117 cm
Klippehastighed
op til 9 km/t.

13

SPX 275
Kvalitetstraktor med unik bagudkast
Snapper SPX 275 er unik med bagudkast, hvorved du undgår
at græsset ender i bede, stier eller andet. Udover bagudkastet
er den standardudstyret med 50% mulch, som sikrer optimal
findeling af græsset.
Det er en stærk traktor med en stor 23 hk Briggs & Stratton
motor, som yder stor kapacitet til det 122 cm fuldsvejste klippebord.
Traktoren har en lille venderadius på kun 36 cm, så den er let at
styre uden om forhindringer. Den er udstyret med elektrisk PTO
tilkobling af klipperen og LED frontlys.
Alle betjeningshåndtag samt fartholder sidder praktisk placeret
nær det komfortable førersæde, hvilket gør græsklipningen
behagelig selv for chauffører, der arbejder på større arealer.

100% bagudkast

50% mulch

Briggs & Stratton 23 hk professional™ 8230 OHV V-Twin
Transmission: Tuff Torq® K46®, fodbetjent
Dækmontering: Bagdæk: 22x9.50-12 – Fordæk: 15x6.00-6
122 cm fuldsvejst klipper med skalperingshjul – håndbetjent fra
38-110 mm
Klipper med bagudkast / 50% mulch
Tankkapacitet: 15 l
Standardudstyr: Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller, støbejernsforaksel, kofanger, LED-lys, fartholder og vanddyse for nem rengøring

PRIS
kr. 26.900,-

ekskl. moms

Kr. 33.625,- inkl. moms
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SPX 275

Klippebredde
122 cm
Klippehastighed
op til 9 km/t.
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XD Walk-behind 3-i-1

NYHED:
48V batteri

48V, model ESXD 20SPWM
SPECIFIKATIONER

Mow N’ Stow
Klipperen kan foldes sammen og
stilles oprejst på to støtteben, så
den fylder minimalt.
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Motoreffekt

48V

Klippebredde

50 cm

Klippehøjde

Klippehøjde: fra 25-80 mm – 7 positioner

Fremdrift

3-6 km/t

Klippemetode

Opsamling/mulch/sideudkast

Standardudstyr

Leveres med 2 stk. 2 Ah batterier og lader

kr. 3.600,-

ekskl. moms

Kr. 4.500,- inkl. moms

XD Walk-behind 3-i-1

82V, model ESXD 19SPWM
SPECIFIKATIONER

Lydsvag
Klipperen er velegnet til parcelhaver
og sommerhusområder, da den er
utrolig lydsvag

Motoreffekt

82V

Klippebredde

48 cm

Klippehøjde

Klippehøjde: fra 25-80 mm – 7 positioner

Fremdrift

3-6 km/t

Klippemetode

Opsamling/mulch/sideudkast

Standardudstyr

Leveres med 2 stk. 2 Ah batterier og lader

kr. 4.600,-

ekskl. moms

Kr. 5.750,- inkl. moms
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XD 82V akku-redskaber
Trillebør
Kr. 3.200,-

ekskl. moms

Kr. 4.000,- inkl. moms

SPECIFIKATIONER
Motoreffekt

3.000 W / 82V

Bæreevne

100 kg / 106 l

Fremdrift frem/bak

2 - grupper op til 4,2 km/t

Type

2-i-1-trillebør og havetrailer

Løvblæser
Kr. 1.200,-

ekskl. moms

Kr. 1.500,- inkl. moms

SPECIFIKATIONER
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Priser er ekskl. batteri og lader.

Motoreffekt

750 W / 82V

Lufthastighed

210 km/t.

Luftvolumen

15 m2/min

Vægt uden batteri

2,4 kg

Driftstid

Op til 40 min v/ mixet brug

XD 82V akku-redskaber

Ekstra holdbare, kraftfulde
og praktiske
Snapper® XD akku-redskaberne er kraftfulde, holdbare og
pålidelige. De fire redskaber er alle kompatible med et 2 Ah
eller 4 Ah Briggs & Stratton® lithium-ion batteri.

Hækkeklipper
Kr. 1.700,-

ekskl. moms

Kr. 2.125,- inkl. moms

SPECIFIKATIONER
Motoreffekt

800 W / 82V

Skærlængde

61 cm / 24”

Knivhastighed

3.600 omdr. /min

Vægt

4,4 kg

Driftstid

Op til 60 min

Kædesav
Kr. 2.000,-

ekskl. moms

Kr. 2.500,- inkl. moms

SPECIFIKATIONER
Motoreffekt

1.200 W / 82V

Sværdlængde

46 cm / 18’’

Vægt

5,3 kg

Driftstid

Op til 160 snit
Priser er ekskl. batteri og lader.
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XD 82V akku-redskaber
Græstrimmer
Kr. 1.600,-

ekskl. moms

Kr. 2.000,- inkl. moms

SPECIFIKATIONER
Motoreffekt

800 W / 82V

Klippediameter

35 cm

Standardudstyr

Snorhoved, D-håndtag og skulderstrop

Vægt uden batteri

5,3 kg

Driftstid

Op til 25 min

Tilbehør til græstrimmer
Topkapsavenhed
Længde 20 cm / 8’’. Modelnr. 1696893.
kr.

800,-

ekskl. moms

kr. 1.000,- inkl. moms

Forlænger
Længde 65 cm / 25”. Modelnr. 1696901
kr.

300,-

ekskl. moms

kr. 375,- inkl. moms

Buskrydderenhed
Diameter: 25,5 cm / 10” 3-tandsklinge
Modelnr. 1696899.
kr.

600,-

ekskl. moms

kr. 750,- inkl. moms

Kultivatorenhed
Bredde 25 cm / 10’’, diameter 20 cm / 8’’.
Modelnr. 1696891.
kr.

1.000,-

ekskl. moms

kr. 1.250,- inkl. moms

Stanghækkeklipper-enhed
Skærlængde 43 cm / 17’’, drejbar.
Modelnr. 1696895.
kr.

800,-

ekskl. moms

kr. 1.000,- inkl. moms
20

Priser er ekskl. batteri og lader.

Batterier og tilbehør

Batteri 2 Ah
Ladetid 30 min. Vægt 1,5 kg.
Modelnr. 1760514.
kr.

1.200,-

ekskl. moms

kr. 1.500,- inkl. moms

Batteri 4 Ah
Ladetid 60 min. Vægt 2,6 kg.
Modelnr. 1760515.
kr.

2.200,-

ekskl. moms

kr. 2.750,- inkl. moms

Lader
Med ladeindikator, Shuko
og UK stik
Modelnr. 1760264.
kr.

800,-

ekskl. moms

kr. 1.000,- inkl. moms

Batterisele
Med dummy batteri
og ledning.
Modelnr. 770294.
kr.

900,-

ekskl. moms

kr. 1.125,- inkl. moms
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SPECIFIKATIONER
ZERO TURN KLIPPERE
ZTX 105

ZTX 150

ZTX 275

ZTX 350

Briggs & Stratton 20 hk
Intek™ 7220 OHV V-twin,

Briggs & Stratton 22 hk
Intek™ 7220 OHV V-twin,
2-cylindret

Briggs & Stratton 27 hk
Intek™ 8270 OHV V-twin,
2-cylindret

Briggs & Stratton 27 hk
Intek™ 8270 OHV V-twin,
2-cylindret

20 hk

22 hk

27 hk

27 hk

Tankkapacitet

11 l

11 l

11 l

11 l

Transmission

Hydro Gear ®
EZT®

Hydro Gear ®
EZT®

Hydro Gear ®
EZT®

Hydro Gear ®
ZT 2800 ®

91 cm fuldsvejst klipper med
skalperingshjul

117 cm presset klipper med
skalperingshjul

122 cm fuldsvejst klipper med
skalperingshjul

132 cm fuldsvejst klipper med
skalperingshjul

Sideudkast

Sideudkast

Bagudkast / 50% mulch

Sideudkast

38 til 114 mm,
7 positioner - fodbetjent

38 til 110 mm,
13 positioner - fodbetjent

38 til 110 mm,
13 positioner - fodbetjent

38 til 110 mm,
13 positioner - fodbetjent

Op til 9 km/t.

Op til 9 km/t.

Op til 11 km/t.

Op til 13 km/t.

2 stk.

3 stk.

3 stk.

3 stk

Fordæk

11x4.00

11x4.00

11x6.00

11x4.00

Bagdæk

18x6.50-8

18x8.50-8

20x8.00-8

20x10.00-10

Elektrisk PTO, komfortsæde
med armlæn, timetæller og
vanddyse

Elektrisk PTO, komfortsæde
med armlæn, timetæller og
vanddyse

Elektrisk PTO, komfortsæde
med armlæn, timetæller, vanddyse og 50% mulch

Elektrisk PTO, komfortsæde
med armlæn, timetæller, cargolad og vanddyse

Mulchkit

Mulchkit

Cargolad

Mulchkit

Egenvægt

231 kg

231 kg

287 kg

310 kg.

Maskinbredde

125 cm

149 cm

125 cm

167 cm

18.900,- ekskl. moms /

26.900,- ekskl. moms /

33.900,- ekskl. moms /

39.900,- ekskl. moms /

Motordata
Motor

Antal hk

Klippedata
Klippebord

Klippemetode
Klippehøjde

Klippehastighed
Knive

Dæk

Udstyr
Standardudstyr

Ekstraudstyr

Maskinen

Pris
22

23.625,- inkl. moms

33.625,- inkl. moms

42.375,- inkl. moms

49.875,- inkl. moms

HAVETRAKTORER
SPX 110

SPX 210

Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV
V-twin, 2-cylindret

Briggs & Stratton 22 hk Intek™ 7220 OHV
V-twin, 2-cylindret

Briggs & Stratton 23 hk
professional™ 8230 OHV V-twin,
2-cylindret

20 hk

22 hk

23 hk

15 l

15 l

15 l

Tuff Torq® K46®,
fodbetjent

Tuff Torq® K46®,
fodbetjent

Tuff Torq® K46®,
fodbetjent

107 cm presset klipper med
skalperingshjul

117 cm presset klipper med
skalperingshjul

122 cm fuldsvejst klipper med
skalperingshjul

Sideudkast

Sideudkast

Bagudkast / 50% mulch

38 til 102 mm,
7 positioner - håndbetjent

38 til 102 mm,
7 positioner - håndbetjent

38 til 110 mm,
7 positioner - håndbetjent

Op til 9 km/t.

Op til 9 km/t.

Op til 9 km/t.

2 stk.

3 stk.

3 stk.

15x6.00-6

15x6.00-6

15x6.00-6

20x8.00-8

20x10.00-8

22x9.50-12

Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller,
støbejernsforaksel, LED-lys, fartholder og
vanddyse

Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller,
støbejernsforaksel, kofanger, LED-lys,
fartholder og vanddyse

Elektrisk PTO, komfortsæde, timetæller,
støbejernsforaksel, kofanger, LED-lys,
fartholder, vanddyse og 50% mulch

Mulchkit

Mulchkit

211 kg.

223 kg.

136 cm

149 cm

125 cm

17.900,- ekskl. moms /

21.900,- ekskl. moms /

26.900,- ekskl. moms /

22.375,- inkl. moms

27.375,- inkl. moms

SPX 275

256 kg.

33.625 ,- inkl. moms
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Priserne gælder, så længe lager haves eller til den 1. sept. 2021. Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte
varer, manglende leverancer, samt tryk- og billedfejl. Billeder kan være vist med ekstraudstyr.

Snapper-produkterne bliver solgt igennem et professionelt forhandlernet af forretninger med egne værksteder. Ved køb af et
Snapper produkt er din maskine samlet, opstartet og gennemtestet, når du får den leveret.

Dansk reservedelslager
Hos den danske Snapper importør Maskinhandler Indkøbsringen A/S i Vejle forefindes et stort reservedelslager med mulig-

Importør:

Hvem er Snapper?
Snapper har været en del af Briggs & Stratton® koncernen
siden 2004. Briggs & Stratton® ejer bl.a. også Ferris, Simplicity
og Murray.

Forhandler:

Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle.
Tlf. 76 40 86 00 – www.mi.dk
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hed for levering af reserve- og sliddele fra dag til dag. Det er
din garanti for, at dit Snapper produkt hurtigt bliver klar igen
efter service eller reparation.

MI KAT204

Danske forhandlere med egne værksteder

