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Walker Mowers Sweden AB

- ditt val för effektivare grönyteskötsel
Tack för att ni tar er tid att läsa vår senaste
produktkatalog och överväger Walker som ett
alternativ för er grönyteskötsel, för en effektivare
grönyteskötsel!
F.d. Grönytemaskiner i Växjö AB grundades 1983
och har sedan starten arbetat som generalagent
för professionell utrustning för grönyteskötsel i
Sverige. Företagets numera drygt 30-åriga historia
kan göras lång, men den viktigaste händelsen var
när vi 1987 kom i kontakt med Walker Mowers i
USA och blev deras representant i Sverige och
även den första representanten i Europa.
Vi arbetar idag enbart med Walker Mowers och
ansvarar som generalagent för marknadsföring och
försäljning av branschens ledande Zero-Turn-maskin till kyrkor, kommuner, förvaltningar, golfbanor,
campingar och privatpersoner.
Vi är idag fem anställda på företaget som finns
beläget i Växjö där vi har showroom med komplett modellprogram, testytor, lager och kontor,
men vi representeras över hela Sverige av ett väl
fungerande återförsäljarnät. Sammanlagt finns vi
representerade på ett 20-tal orter i landet från norr
till söder, alla med hög servicekänsla och produktkännedom.

Vi var det första landet i Europa som började sälja
Walker och har tack vare det inte bara kunnat
följa utvecklingen utan även kunnat vara med och
påverka den. Genom bibehållen kunskap inom
företaget och över 100 års samlad branscherfarenhet så kan vi maskinerna utan och innan vilket
gör att service och underhåll inte blir ett problem
för dig som kund, då ni ständigt kan kontakta oss
för teknisk support, rådgivning eller beställning av
reservdelar. Som vi för övrigt levererar till er med
företagspaket redan dagen efter vid beställning
innan kl 14:00!
Vi vill att du som kund skall känna dig trygg
och erhålla en service i absolut toppklass!
Därför erbjuder vi under perioden februari - april
Maskin- & Förarkurs för våra Walker-användare.
Där vi bl.a går igenom skötsel, underhåll och
användning av er Walker och naturligtvis allmän
maskinkunskap. Avslutningsvis så vill vi tacka er för
att ni tar er tid att läsa igenom vår produktkatalog.
Med stor sannolikhet finner ni någon modell som
faller er i smaken. Varmt välkommen att kontakta
oss eller er närmaste återförsäljare för en demonstration på er grönyta!

Vi tror på långsiktiga relationer,
kontinuitet och framförallt kvalitet!
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Thomas Hörberg
VD, Walker Mowers Sweden AB

Kära blivande kund
För snart 40 år sedan började min far, min bror och jag fundera och
arbeta på idén att klippa trädgårdsanläggningar på ett mer effektivt
sätt och med ett resultat av högre kvalitet. Vi ville helt enkelt utföra
ett gott arbete, inte bara fylla en marknad med maskiner.
Resultatet har blivit en gräsklippare som används världen över för
att åstadkomma högkvalitativt klippande på ett vackert, effektivt
sätt samtidigt som vi ger utmärkt värde till våra kunder.
Under vår tid i den här branschen, har vi lärt oss att hjärtat i
vår verksamhet inte är metallen vi bockar eller svetsar
för att tillverka en maskin utan snarare människorna som vi har kommit att lita till för att bygga,
sälja och serva våra produkter.

På Walkers testanläggning
vid fabriken i Fort Collins,
Colorado USA testas och utvecklas samtliga Walker-modeller
för att bibehålla sin position som av
branschens ledande leverantörer
av professionella åkgräsklippare.

1986 kom vi i kontakt med vår svenska
distributör och de var den första som
gav vår produkt en chans i Europa. Idag
finns det tusentals Walker-gräsklippare i
Sverige och vi kan med säkerhet säga att
med sitt starka nätverk av återförsäljare är
vår svenska distributör en utmärkt förebild
för alla sälj- och servicelag inom Walkerprogrammet.
Vi hyllar det svenska teamet för deras åtagande
mot Walker och den livslängd och styrka som de
har i sitt program.
Vi är hedrade att Ni har tagit er tid att överväga
vår produkt och vill på Walker-familjens,
försäljares, anställdas och våra kunders
vägnar inbjuda er till att boka en
Walker-demonstration.

Med vänliga hälsningar

Bob Walker
President,
Walker Mowers Manufacturing Co.
Bob Walker VD och
delägare i Walker
Manufacturing Co.
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1 Flytande klippaggregat
Den flexibla och genomtänka upphängningen gör att klippaggregat
följer markens konturer vilket ger ett
fantastiskt klippresultat, alltid, oavsett
underlag. 

6 Stål-chassi
Handsvetsat chassi med högkvalitativt stål ger en livslång hållbarhet.


2 Koniska rullager
Högkvalitativa lager för längre livslängd. 

7 Tilt-up aggregat
För snabbt och effektivt underhåll/
rengöring av klippaggregatet. 

3 Helsvetsat klippaggregat
Kraftig konstruktion ger en enastående hållbarhet. 

8 Vinkelväxlar
Alla vinkelväxlar har kul- och rullager
och är permanent smorda. 

4 Knivblad
Slitstarka knivblad i solid stål är special konstruerade för Walkers klippaggregat och är starkt bidragande till
det enastående klippresultatet och
uppsamlingsförmågan. 

9 Motor – luftfilter system
Ett överdimensionerat tvåstegs filter,
med förrenare och mätare för luftfilter. 

5 PTO-koppling
Gör det snabbt och enkelt att byta
mellan olika klippaggregat och tillbehör på Walker. 

10 Styrsystem
Kombinationen av styrspakar och
fartreglage gör det extremt enkelt
och smidigt att manövrera maskinen.
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11 Motvikts fjädrar
Förflyttar vikten från aggregatet till
drivdäcken och gör så att däcken
kan ”flyta” utan belastning på underlaget. 
12 Stål-ram
Handsvetsad ram med tjockt-, högkvalitativt stål ger en livslång hållbarhet. 
13 Ljuddämpare
Är en mycket viktig del i konstruktionen för motorns prestanda. 
14 Kvalitetsmotorer
Samtliga Walker modeller har
högkvalitativa proffs-motorer från
branschens ledande tillverkare,
trycksmorda med inkluderat oljefilter.


Innovativ konstruktion
Uppbyggnaden av Walker är extremt genomtänkt och är anpassad för att skapa en förarmiljö, ett klippresultat och en smidighet som ingen annan maskin på
marknaden kan erbjuda. Egen konstruktion och tillverkning med flertalet patenterade lösningar har skapat en av branschens främsta maskiner med oslagbar
hållbarhet och kvalitet. Nedan ser ni flertalet delar som gör Walker unik.
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15 Eaton – hydrostater
Samtliga maskiner i GHS-serien är
utrustade med dubbla hydrostater
från Eaton. Garanti: 3år, upp till 1000
timmar! 

18 Utdragbart galler
Kan enkelt tas ut för rengöring eller
för att bytas till galler med större hål
vid blöta förhållanden eller lövuppsamling. 

16 HydroGear – hydrostater
Samtliga maskiner i MB & H24dserien är utrustade med dubbla
hydrostater från HydroGear. Garanti:
3år, upp till 1000 timmar! 

19 Behållare
Heltgjuten plastbehållare i dubbla
lager för minimal vikt och hög hållbarhet. 

17 Powerfil™
Packar och fördelar materialet i
behållaren jämnt och avger signal när
det är dags för tömning. 

22 Rem-byte
Byte av remmar sker utan verktyg
och kan göras direkt på fältet. 
23 Förarplats
Komfortstol med armstöd ingår som
standard på samtliga Walker modeller.


20 Klippaggregat med rem-drift
Unik design genom vridning av remmen ersätter vinkelväxlar för lägre
ljudnivå. 
21 Dubbla bensintankar
Två tankar på totalt 18 liter/st, du
kontrollerar via en ventil vilken tank
bränslet skall komma ifrån. 
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Köregenskaper/Styrning
Hemligheten till att utföra arbetet mer effektivt och snabbare är att ha en smidigare och
”rörligare” maskin. Med Walkers patenterade
kombination av fartreglage och styrspakar
behövs bara enkla rörelser med fingrarna för
att ta sig fram, in och utifrån trånga passager
och utrymmen! Ingen annan gräsklippare
på marknaden kan framföras lika enkelt och
effektivt. Framåt/bakåt, nollradie svängar
och inbromsning sker genom lätta rörseler
av styrspakarna medans ”FSC” fartreglaget
bestämmer hastigheten och fungerar mer likt
en farthållare.
Som förare kan du ”koppla av” då det inte
är nödvändigt att arbeta med styrspakarna
när du kör framåt då hydrostatdriften ger
lika mycket kraft till båda drivhjulen, något
som får maskinen att gå helt rakt oberoende
av terräng och underlag. Ratt, pedaler och
växellåda har helt tagits bort för att skapa
minimal belastning för dig som förare.
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Smidig
Något som utmärker Walker är förarkontrollen och den enastående känslan över
arbetsytan.
Den kompakta storleken gör att du sitter
nära marken, direkt över drivhjulen i mitten av maskinen vilket ger en otroligt låg
tyngdpunkt.
Du som förare har helt enkelt ”den bästa
förarmiljön” vilket ger dig följande fördelar
• Full utsikt, uppsikt och kontroll över
arbetsytorna.
• Den otroligt låga tyngdpunkten ger en
enastående balans, speciellt vid släntkörning.
• Frontmonterat klippaggregat gör att
du kommer in och intill i de smalaste
utrymmen och passager. Walker tar
sig in under staket, buskar och andra
utstickande föremål vilket besparar
timmar av efterarbete.

Frontmonterat klippaggregat ger
åtkomst under träd, buskar, staket
och andra utstickande föremål.
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Mångsidig
Walkers utbud av tillbehör för alternativ användning liknar ingen
annan tillverkare. Med 8 olika modeller och 5 olika motoralternativ, 8 klippaggregat och en mängd olika tillbehör så har
Walkern konstruerats för att kunna användas året runt för varierande arbeten som kräver effektivitet.
8

Enkelt byte av användningsområde
Alla klippaggregat går att skifta mellan de olika modellerna (med undantag att uppsamlande klippaggregat inte
passar på mulching-maskiner). Det är en enkel uppgift
och tar bara några få minuter att byta från eller till något av våra 8 olika klippaggregat. OBS! Vid byte till nytt
användningsområde kan det i vissa fall krävas att ett
enhetsfäste monteras på.
9

Tilt-Up chassi
Exponerar maskinens
drivdelar för service och
underhåll, som blir en enkel
uppgift!
Modell: B18, H24D, H27i

Underhåll
Tillgängligheten för underhåll och service är en viktig del i konstruktionen av Walker Mowers.
Walkers tilt-up på klippaggregat och på maskinen gör det
enkelt för dig att utföra service, byta/slipa knivar och rengöra/
underhålla maskinen. Många av dessa delar kan göras direkt
på plats ute på fältet för att du som kan inte skall bli drabbad av
ovälkommet stillestånd.
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Clam-Shell chassi
Exponerar maskinens drivdelar för service och underhåll,
som blir en enkel uppgift!
Modell: T25i-SD, T25i, T30i-SD, T30i,
D21d-SD, D21d.

Tilt-Up Aggregat
På Walker är tilt-up standard på samtliga klippaggregat. Den egenskapen gör underhåll, byte/
slipning av knivar och service till en enkel uppgift och är en otrolig fördel gentemot de flesta
andra maskiner som behöver lämnas eller tas in på verkstad för enkla underhålls- eller reparationsarbeten.
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Klippresultat
En del i hjärtat av konstruktionen är att
skapa en maskin som efterlämnar ett
enastående klippresultat, randmönster
sker därför naturligt utan ”roller” och det
kliniska resultatet är inte någon slump
utan en högst medveten strategi i uppbyggnaden av maskinen.

Uppsamling (GHS)

Powerfill™

Med Walkers oerhört genomtänka och effektiva uppsamlingssystem
städar du din gräsmatta medan du klipper, inget mer gräsklipp i
rabatter eller i gångar.

Inne i behållaren fördelas och packas materialet jämnt genom det patenterade Powerfill™
systemet och en signal ljuder när behållaren
är full och då det är dags att tömma, även
när du klipper långt eller vått gräs så fungerar

GHS-systemet används även effektivt vid höst- och vårstädning,
exempelvislöv, grenar och annat nedfall mals ner i den kraftiga 10,5”
fläkten och efterlämnar ett fint komposterat avfall.
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systemet tillförlitligt.

Tömning
När gräset klippts så tömmer du enkelt och
smidigt materialet genom något av våra tre
olika alternativ. Manuell tipp ingår som standard, medan Låg- eller Högtipp är valbara
tillbehör.
Manuell tipp – Töms för hand
Lågtipp – Med Walkers lågtipp tömmer du
enkelt gräs, löv etc. direkt från förarplats utan
att stiga av.

Högtipp – Med Walker högtipp kan du
enkelt och smidigt tippa gräs, löv etc. direkt
på en vagn eller i en container. Du lyfter upp
behållaren 170 cm på endast 20 sekunder
samtidigt som du skjuter ut den i vagnen eller
i containern. (Vikten på maskinen ökar med
ringa 56kg).
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Walker Mowers
– ett medvetet val
för din hälsa!
Förslitningsskador har idag blivit ett stort
problem i vårt samhälle, då arbetet i
många fall kan vara väldigt ensidigt och
oergonomiskt. Mer ofta än sällan kan vi
förhindra att utsätta vår kropp för onödigt belastning, dels genom ett flexibelt
arbetssätt samt genom rätt utrustning.
Du som arbetsgivare har ett ansvar och
likväl en skyldighet att försöka minimera
den risken med de hjälpmedel som finns
att tillgå.
Förslitningsskador kan dock drabba oss
alla, arbetar man ensidigt med fel utrustning är risken för sjukskrivning och i vissa
fall bestående men ett faktum.
Då ni klipper gräs flera timmar i veckan
är ergonomin för er A och O. Genom att
använda er av rätt utrustning minimerar
ni risken för förslitningsskador.
Efter att ha sett Walker Mowers
styrsystem och föraruppbyggnad
kan jag varmt rekommendera
denna maskin som besparar både
rygg och era axlar inför en skön
ålderdom.
Tack vare automatiskt fartreglage och
styrspakar slipper ni utföra yviga rörelser
som andra likvärdiga maskiner kräver,
rörelser som i längden leder till
problem. Gör ett medvetet val
för din kropp och din hälsa!

Dr. Steinar Sjöborg
Ägare och verksamhetschef
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Kvalitet och trygghet!
Walker Mowers är ett av få privatägda företag i branschen och
grundades 1977 av Max Walker, tack vare ett bibehållet ägarförhållande inom familjen så har man alltid kunnat agera oberoende
från utomstående aktörer vilket har resulterat i att man kunnat
skapa en produkt av kvalitét istället för kvantitet.
För att försäkra sig om den tryggheten även i framtiden så flyttar
man årligen in mer och mer av till tillverkning i den egna fabriken
för att kunna säkerställa kvalitén, Walker tror inte på ”outsourcing”
som många andra företag i dag väljer för att göra sin produkt mer
”kostnadseffektiv”. Ett ord som idag är starkt förknippat med försämrad kvalitét och service.
Idag tillverkas ca 80% av komponenterna till din Walker i den egna
fabriken och man har en vision att producera 90% av volymen på
fabriken, något som gör att man idag vid leverans av reservdelar,
teknisk support, garantier etc. ligger i yttersta framkant.
Något annat skall man inte förvänta sig från en av branschens
ledande leverantörer!
Företaget drivs idag av andra generation Walker genom bröderna
Bob & Dean. Inom familjen Walker har kvalitét alltid varit ett ledord
och en hög prioritet, man har satsat otroligt mycket på att bygga
upp långsiktiga och varaktiga relationer mellan företaget, distributörer, återförsäljare och kunder. Att skapa ett det extremt höga förtroende man idag har inom branschen har varit en lång och hård
resa. En resa som fortsätter och ett förtroende vi tänker förstärka!
För att du som kund skall känna att vi står bakom vårt ord, att vi
levererar maskiner med extremt hög kvalité gjorde att vi 2012 tog
beslutet att höja garantin på våra maskiner från 1 år till 3 år.
Vissa talar om livstidsgaranti, men vad som egentligen är viktigt
är om löftet hålls om problem skulle uppkomma. Vi använder inte
ordet garanti för att sälja våra produkter, vi använder ordet garanti
för att visa att vi står bakom vår produkt och för att garantera att
vi fullföljer det åtaganden vi har gentemot er som kund! Med en
Walker skall du som kund aldrig ha några problem.
3 års garanti
Omfattar:
• Samtliga fabrikations- och materialfel på delar eller komponenter.
OBS! Hydrostater upp till 1.000 timmar.
Omfattar inte:
• Motorer (garanti ges av respektive motortillverkare).
• Slitdelar & reservdelar som behöver bytas vid normalt slitage.

15

Walker B18

Walker B18 är den minsta modellen i Walker-familjen. Med dubbla hydrostater och en 18 hk Briggs &
Stratton motor är köregenskaperna smått fantastiska. En liten och otroligt smidig maskin med
mycket hög kapacitet och prestanda.

Som tack vare den innovativa konstruktionen
har en hjulbas på otroliga 98 cm, vilket gör att du
kommer åt i de smalaste passager och utrymmen.
Walker B18 är nog idag den smidigaste maskinen
för grönyteskötsel som du finner på den svenska
marknaden.

Klippaggregat
Mulcher
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36” (91 cm / 80 kg)
42” (107 cm / 90 kg)
48” (122 cm / 100 kg)

Tekniska data
Motorfabrikat

Briggs & Stratton

Antal cylindrar

2

Motorstyrka

18 hk

Bränsletyp

Blyfri bensin

Bränsleförbrukning

4,01 l/h
(75-80% effektuttag)

Bränslekapacitet

15,2 liter

Kylsystem

Luftkylning

Transmission

Dubbla hydrostater
med transaxlar

Bromssystem

Dynamiskt bromssystem
via hydrostatisk
transmission

Slutdrivning
Hastighet max, framåt
bakåt

13 km/tim
8 km/tim
98 cm
208 cm
103 cm

Vikt utan klippaggregat

260 kg
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höjd

f

tst

da

Ko m

or

Kugghjulsaxel

ol som

n
a
st

17

Walker H24d

Walker H24d är speciellt konstruerad och framtagen för dig som sköter om större grönytor! En
beprövad och prisad maskin vid skötsel av parker, fotbollsplaner och på golfbanor. Walker H24d
är monterad med en 23,6hk Yanmar diesel med
separat drivning på båda hjulen via hydrostatisk
transmission.

Tack vare den låga tyngdpunkten klarar H24d av
släntkörning galant och via spakstyrning/fartreglage kan du inte enbart klippa på ett effektivt sätt
utan även med precision. Och precis som alla andra Walker-modeller är tilt-up funktion på chassi
och klippdäck en del i hjärtat av konstruktionen,
för enkelt och snabbt underhåll av slitdelar och
rengöring av maskin.

Klippaggregat
Mulcher

48” (122 cm / 100 kg)*
52” (132 cm / 200 kg)

* Kräver montering av fästarmar och fotstöd.
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Tekniska data
Motorfabrikat

Kohler KDW1003

Antal cylindrar

3

Motorstyrka / varvtal
Bränsletyp

Diesel

Bränsleförbrukning

3,59 l/h
(75-80% effektuttag)

Bränslekapacitet

35,6 liter

Kylsystem

Vätskekyld

Transmission

Dubbla hydrostater
med transaxlar.
Spin-in filter

Bromssystem

Dynamiskt bromssystem
via hydrostatisk
transmission

Sn

ös

16 km/tim
8 km/tim

Dimensioner, hjulbas
längd
höjd

109 cm
255 cm
110 cm

Vikt utan klippaggregat

435 kg

”

b
l
a

Hastighet max, framåt
bakåt

Kugghjulsaxel

lun

50

V

Slutdrivning

t ill b e h ö
t
r
a
r

23,7 hk

ga 2-

,
g
ste

* Levereras med
störtbåge inkl.
säkerhetsbälte
som standard.
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Walker H27i

Walker H27i är speciellt konstruerad och framtagen för dig som sköter om större grönytor!
Walker H27i har en 27hk Kohler Command Pro
motor med direktinsprutning för ökad styrka och
minimerad bränsleförbrukning. Maskinen har
separat drivning på båda hjulen via hydrostatisk
transmission.
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Tack vare den låga tyngdpunkten klarar H27i
av släntkörning galant och via spakstyrning/fartreglage kan du inte enbart klippa på ett effektivt
sätt utan även med fantastisk precision. Precis
som på alla andra Walker-modeller är tilt-up
funktion på chassi och klippdäck en del i hjärtat
av konstruktionen, för enkelt och snabbt underhåll av slitdelar samt för rengöring av maskin.

Tekniska data
Motorfabrikat

Kohler Command Pro 27,
ECH749 EFI

Antal cylindrar

2

Motorstyrka

27 hk

Bränsletyp

Blyfri bensin

Bränsleförbrukning

4,43 l/h
(75-80% effektuttag)

Bränslekapacitet

35,6 liter

Kylsystem

Luftkylning

Transmission

Dubbla hydrostater
med transaxlar
Spin-in filter

Bromssystem

Dynamiskt bromssystem
via hydrostatisk
transmission

Slutdrivning
Hastighet max, framåt
bakåt

Kugghjulsaxel
16 km/tim
8 km/tim

Dimensioner, hjulbas
längd
höjd

109 cm
225 cm
110 cm

Vikt utan klippaggregat

340 kg

Walker EFI
Walker teknologi med Electronic Fuel Injection (elektronisk bränsleinsprutning)
minskar förbrukningen med
40-50% beroende på motormodell jämfört mot likvärdiga
förgasande besninmotor.
Walker EFI är valet för dig
som söker en bränslesnål
maskin samtidigt som du
även värnar om miljön.

Klippaggregat

Garanti: 2-år fabriksgaranti

* Kräver montering av fästarmar
och fotstöd.

Mulcher

48” (122 cm / 100 kg)*
52” (132 cm / 200 kg)
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Walker T25i

På våren krattar du grenar och samlar upp annat
nedfall, på sommaren klipper du gräs, på hösten
samlar du löv och på vinter sköter du snöröjning
effektivt genom att slunga eller ploga. Helt enkelt
en multimaskin som klarar av allt!
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Genom konstruktionen med claim-shell chassi
och tilt-up däck blir underhåll och service av din
maskin en enkel och snabb uppgift! Till Walker
T25i är samtliga tillbehör valbara.

Tekniska data
Motorfabrikat

Kohler Command
Pro ECH740, EFI

Antal cylindrar

2

Motorstyrka

25 hk

Bränsletyp

Blyfri bensin

Bränsleförbrukning

3,73 l/h
(75-80% effektuttag)

Bränslekapacitet

17,8 liter

Kylsystem

Luftkylning

Transmission

Dubbla Eaton 7
hydrostatmodell,
separat drivning
på båda hjulen

Bromssystem

Dynamiskt bromssystem
via hydrostatisk
transmission

Slutdrivning
Hastighet max, framåt
bakåt

Kugghjulsaxel
11,3 km/tim
8 km/tim

Dimensioner, hjulbas
längd
höjd

98 cm
223 cm
123 cm

Vikt utan klippaggregat

361 kg

Walker T25i - SD

Walker EFI
Walker teknologi med Electronic Fuel Injection (elektronisk bränsleinsprutning)
minskar förbrukningen med
40-50% beroende på motormodell jämfört mot likvärdiga
förgasande besninmotor.
Walker EFI är valet för dig
som söker en bränslesnål
maskin samtidigt som du
även värnar om miljön.
Garanti: 2-år fabriksgaranti

För specifikation på
maskin, vänligen kontakta
Walker Mowers Sweden AB

Klippaggregat
Uppsamlande

36” (91 cm / 80 kg)
42” (107 cm / 90 kg)
48” (122 cm / 100 kg)
52” (132 cm /120 kg)

Mulcher

36” (91 cm / 80 kg)
42” (107 cm / 90 kg)
48” (122 cm / 100 kg)
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Walker T30i

Walker T30i är utrustad med en av de starkaste
direktinsprutande bensinmotorerna på marknaden, en Aegis motor med vätskekylning på hela
30 hk från den branschledande tillverkaren Kohler!
Via reverserande kylfläkt likt Walker D21d sker
rengöring per automatik under körning. T30i är
byggd med samma kompakta mått som övriga
Walker modeller för bibehållen smidighet och
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framkomlighet och har samma tillvalsmöjligheter
som modell T25i & D21d. (se kompabilitetsprogram). Walker T30i är maskinen för dig som vill
kunna arbeta i extrema förhållanden utan att
kompromissa på kvalitén i klippresultat eller uppsamling, en maskin som via EFI teknologin minskar bränsleförbrukningen med ca 40-50% jämfört
med likvärdiga förgasande bensinmotorer.

Tekniska data
Motorfabrikat

Kohler Aegis V-Twin
LH775

Antal cylindrar

2

Slagvolym

748 cc

Motorstyrka

30 hk

Bränsletyp

Blyfri bensin

Bränsleförbrukning

3,6 l/h
(75-80% effektuttag)

Bränslekapacitet

17,8 liter

Kylsystem

Vätskekylning

Transmission

Dubbla Eaton 7
hydrostatmodell,
separat drivning
för varje hjulenhet

Bromssystem

Dynamiskt bromssystem
via hydrostatisk
transmission

Slutdrivning
Hastighet max, framåt
bakåt

Kugghjulsaxel
11,3 km/tim
8 km/tim

Dimensioner, hjulbas
längd
höjd

98 cm
223 cm
123 cm

Vikt utan klippaggregat

381 kg

Walker T30i - SD

Walker EFI
Walker teknologi med Electronic Fuel Injection (elektronisk bränsleinsprutning)
minskar förbrukningen med
40-50% beroende på motormodell jämfört mot likvärdiga
förgasande besninmotor.
Walker EFI är valet för dig
som söker en bränslesnål
maskin samtidigt som du
även värnar om miljön.
Garanti: 2-år fabriksgaranti

För specifikation på
maskin, vänligen kontakta
Walker Mowers Sweden AB

Klippaggregat
Uppsamlande

36” (91 cm / 80 kg)
42” (107 cm / 90 kg)
48” (122 cm / 100 kg)
52” (132 cm /120 kg)

Mulcher

36” (91 cm / 80 kg)
42” (107 cm / 90 kg)
48” (122 cm / 100 kg)
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Tekniska data
Motorfabrikat

Kubota D 722

Antal cylindrar

3

Motorstyrka

20,9 hk

Bränsletyp

Diesel

Bränsleförbrukning

2,88 l/h
(75-80% effektuttag)

Bränslekapacitet

17,8 liter

Kylsystem

Vattenkylning

Transmission

Dubbla Eaton 7
hydrostatmodell,
separat drivning
på båda hjulen

Bromssystem

Dynamiskt bromssystem
via hydrostatisk
transmission

Slutdrivning
Hastighet max, framåt
bakåt

Kugghjulsaxel
11,3 km/tim
8 km/tim

Dimensioner, hjulbas
längd
höjd

98 cm
223 cm
123 cm

Vikt utan klippaggregat

423 kg

Walker D21d - SD

För specifikation på
maskin, vänligen kontakta
Walker Mowers Sweden AB
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D21d är inte enbart en gräsklippare, utan även en städmaskin! På våren krattar du grenar och samlar upp annat
nedfall, på sommaren klipper du gräs, på hösten samlar du löv och på vintern sköter du snöröjning effektivt
genom att slunga eller ploga. Helt enkelt en multimaskin
som klarar av allt! Genom konstruktionen med claimshell chassi och tilt-up däck blir underhåll och service av
din maskin en enkel och snabb uppgift! Till Walker D21d
är samtliga tillbehör valbara.

V

Walker D21d
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Kubota D722
I Walker D21d sitter en
fantastisk dieselmotor från
den ledande tillverkaren i
branschen, KUBOTA.
En motor som tål extremt
hårda påfrestningar och är
utrustad med dubbla luftfilter
(primärt & sekundärt).
Garanti: 2-års fabriksgaranti

Klippaggregat
Uppsamlande

36” (91 cm / 80 kg)
42” (107 cm / 90 kg)
48” (122 cm / 100 kg)
52” (132 cm /120 kg)

Mulcher

36” (91 cm / 80 kg)
42” (107 cm / 90 kg)
48” (122 cm / 100 kg)
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Hydraulisk lyft: Från förarstolen kan du snabbt
(2-3 sekunder) och enkelt lyfta ditt klippaggregat
vid framfart på områden där det inte lämpar sig
att köra med aggregatet mot backen. Lyften kan
även eftermonteras på äldre maskiner.

Klipphöjdsinställning: Är ett tillbehör som mer
är en regel än undantag idag för våra användare. Med ett enkelt handgrepp kan du reglera
klipphöjden i 12 olika steg istället för 6 steg som
är standard. Kan monteras på samtliga 36” 48” aggregat!

Manuell lyft: Med den manuella lyften kan
du höja och sänka klippaggregatet direkt
från förarstolen till transportläge.

Kombinera klippaggregatet med maskin
B18

H24d

H27i

T25i
- SD

T25i

T30i
- SD

T30i

D21d
- SD

D21d

Vikt / Bredd

DM36

•

•

•

•

•

•

•

80 kg / 91 cm

DM42

•

•

•

•

•

•

•

90 kg / 107 cm

DM48

•

•

•

•

•

•

•

100 kg / 122 cm

•*

•*

DC36

•

•

•

80 kg / 91 cm

DC42

•

•

•

90 kg / 107 cm

DC48

•

•

•

100 kg / 122 cm

DC52

•

•

•

120 kg / 132 cm

DR52

•

•

* Kräver montering av fästarmar och fotstöd
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200 kg / 132 cm

Klipp

paggregat och tillbehör

Klippaggregatet
Klippaggregatet är av naturliga skäl en av de viktigaste delarna i
gräsklipparens konstruktion, därför är samtliga Walkers klippaggregat helsvetsade för att klara extremt hårda påfrestningar,
som krävs vid proffsens långa och tuffa körningar.
Klippaggregaten finns i 2 olika utformningar, mulcher och uppsamlande.

Mulcheraggregat

DM36

* Nyhet

DM42

DM48

DC42

DC48

DR52

Uppsamlande aggregat

DC36

DC52
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Tillbehör som underlättar…
Högtipp

Lågtipp

Högtipp: Med Walkers högtipp kan du enkelt
och smidigt tippa gräset/löven direkt på en
vagn eller i en container. Du lyfter upp behållaren 170 cm på endast 20 sekunder samtidigt
som du skjuter ut den i vagnen eller containern.
(Vikten ökar med ringa 56kg). Kan eftermonteras på alla T25i, T30i och D21d och bygger
endast 7,5 cm på höjden. Givetvis kan du även
tippa vanligt med den.

Lågtipp: Med Walkers tipp tömmer du enkelt
gräs/löv direkt från förarplats utan att stiga av.
Smidigare och effektivare kan det inte bli.
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Arbetsbelysning: Vid arbete tidigt eller sent
på dygnet är extra ljus något du kan montera
på er Walker för förbättrad sikt.

Arbetsbelysning

Justerbara styrspakar: Det perfekta tillbehöret för kunder som har olika förare med
varierande längd. Med de justerbara styrspakarna så kan alla oavsett längd sitta och
styra maskinen ergonomiskt.

Justerbara styrspakar

Kantskärare: En smidig kantskärare som
du enkelt fäster i höger framhjul. Du beskär
gånger, kanter mot rabatter enkelt och smidigt då tyngd från drivhjul och förare hamnar
direkt över kantskäraren vilket gör att precisionen blir maximal. Detta tillbehör är speciellt
framtaget för Walker Sverige!

Kantskärare

Gräsmatteluftare: Det mest sålda och använda tillbehöret på den Svenska marknaden
till Walker. På våren kör du ut och krattar
gräsmattan efter vintern samtidigt som du
suger upp det du river loss. Du ger genom
gräsmatteluftaren gräsmattan en bra start
tidigt på våren. Krattan hänger du enkelt
på din Walker och ju mer du använder den
desto finare gräsmatta får du. På hösten
lämpar sig tillbehöret utmärkt till att riva
loss fastfrusna löv som enkelt sugs upp i
behållaren. Passar i övrigt alla modeller med
uppsamlare.

Gräsmatteluftare

Lövgaller: Under extremt blöta förhållanden
kan det behövas extra luft till uppsamlingen.
Då rekommenderar vi att ni byter till ett 19
mm löv galler som ni lätt byter från orginalet.

Lövgaller

31

Snöslunga, 2-steg 42”: Arbetsbredd 107 cm. Passar
alla GHS-maskiner och även T25i, T30i och D21d. Tillbehöret kräver enhetsfäste och bör kompletteras med
allterrängdäck eller snökedjor.

Snöslunga, 2-steg 50”: Arbetsbredd: 127 cm. Passar
enbart H24d och H27i.Tillbehöret kräver enhetsfäste och
bör kompletteras med allterrängdäck eller snökedjor.

…även på vint

Snöblad Walker 46”: Monteras på maskin med enhetsfäste och har en arbetsbredd på 117 cm.
Snöslunga 1-steg 36”: Arbetsbredd 91 cm. Passar alla
modeller förutom MBSY. Slungan monteras direkt på
maskinen och kräver inget enhetsfäste.
Bör komplettras med allterrängdäck eller snökedjor.

Snöblad Svenskt: Ett svensktillverkat snöblad som
kan ställas manuellt i 5 olika lägen, monteras direkt på
maskin utan enhetsfäste. Arbetsbredd 125 cm.

Snöslunga
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Allter

Hytt: Walkers hytt lämpar sig väl
vid användning av er maskin
vintertid.

rä
n

Snökedjor: Finns till samtliga
däckdimensioner.

Sn

Allterrängdäck: För bättre grepp vid exempelvis
snöskottning rekommenderar vi våra allterrängdäck.
(Det går utmärkt att sätta på dubb.)

Snöblad Walker och hytt

tern!

Snöslunga 2-steg

Enhetsfäste
Till vissa tillbehör krävs montering av enhetsfäste.
Fästet monteras fast i fronten
istället för klippdäcket.
Med hjälp av enhetsfästet styr
du följande tillbehör direkt från
förarplats.

Snöblad, Svenskt
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Spruta: Med en arbetsbredd på 244 cm och en tank på
95 liter bekämpar du ogräs eller bevattnar dina grönområden på ett effektiv och snabb sätt. Den medföljande
handsprutan med 6,1 meter lång slang möjliggör även
bevattning av växter, blommor och träd. Rengöring av tanken sker smidigt och enkelt genom det generöst tilltagna
hålet i behållaren.

Sopaggregat: Walker sopaggregat lämpar sig lika bra på
vintern som på höst och vår. Arbetsbredd är 120cm och
kräver enhetsfäste, passar samtliga modeller förutom B18.

Spruta

Frontskopa: Walkers frontskopa lämpar sig väl vid mindre
arbeten där material skall förflyttas i trånga utrymmen.
Utöver smidigheten så minimerar du belastningen på ytorna med tanke på maskinens ringa vikt.Rekommenderad
maxlast i skopan är 80 kg, tillbehöret kräver enhetsfäste!

Servicelyft: För dig som servar din Walker själv finns nu
ett smidigt redskap som underlättar service och underhåll
av er maskin.

Fotplatta / Uppkörningsramp: Den reglerbara fotplattan ger dig bekväm avlastning för fötterna och kan även
användas som uppkörningsramp vid trottoarkanter.

Komfortstolstol: Walkers komfortstol med armstöd är
standard på modell B18, T25i, T30i och D21d men den
kan även eftermonteras på äldre maskiner. Som extra
tillbehör kan du även få värme i din komfortstol.

Spread axle: Ett tillbehör som underlättar vid körning i
sluttningar och ger maskinen höjd stabilitet.
Sopaggregat
Fotstöd: Fotstöd passar till samtliga klippdäck mellan
36”-56”.

R.O.P.S. – Roll Over Protection System: Störtbåge, inkl.
säkerhetsbälte är standard på H24d.

Utkastarplåt: Ett bra tillbehör för dig som vill ge gräsmattan lite extra “gödning” Ett bra tillbehör att använda under
den torra delen av sommaren.

Bakhjulslåsning: Med hjälp av bakhjulslåsningen kan du
låsa styrhjulens riktning när du klipper långa sträckor på
stora ytor eller vid släntkörning.
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Frontskopa

Servicelyft

Komfortstol

Fotplatta / Uppkörningsramp

Pendelaxel

Roll Over Protection System

Fotstöd

Utkastarplåt

Bakhjulslåsning
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B18

Samtliga klippaggregat 36”-56”

Passar samtiliga klippaggregat 36-48”

Manuell lyft (4645W)

Fotstöd (8662-10W)

Fotplatta/U-ramp (5597-1W)

•
•
•

•
•

Bakvikt (7647W)

Ljus-sats T25i, T30i, D21d (7989-11W)

Komfortstol (6103-24W)

•

•

Pendelaxel (7420-3W)

•

•

T25i

•

•

•

T25i - SD

•

R.O.P.S. inkl. bälte (2302W)

Värme till komfortstol (1031W)

Beskrivning

H27i

•

•

•

•

•

T30i - SD

•

•

•

•

•

T30i

•

•

Låg-tipp (8620-2W)

H24d

•

•

Tömningslådor (8510-2W)

B18

•

•

Utkastarplåt (8500W)

Tillbehör övrigt

•

•

T30i

Hög-tipp (8400W)

T30i - SD

•

T25i

•

T25i - SD

Lövgaller 350 & 370 l (7512-3W)

Beskrivning

H27i

T25i, T30i & D21d

Manuell lyft (8645W)

H24d

B18, T25i, T30i, D21d

Hydraulisk lyft (1099W)

B18

Passar samtliga aggregat mellan 36” - 48”

Klipphöjdinställning 36”-48”

Tillbehör uppsamling

Kompabilitet

Beskrivning

Tillbehör klippaggregat

•

•

•

•

•

D21d - SD

D21d - SD

•

•

•

•

•

D21d

•

•

•

•

•

D21d
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•

Servicelyft (servicelyft)

•

•

•

•

Snöblad Svenskt (snöblad svenskt)

•

•

•

•

•

Slaghack (slaghack)

•

•

•

Kantskärare svensk (kantskärare svensk)

•

•E
•

•E

•

•E

Gräsmatteluftare (DT40W)

Skopa (6690W)

Snöslunga 2-steg 50” (6671W)

•E

•E

•E

Snöslunga 2-steg 42” (6670W)

Sopaggregat (6650W)

•E

•

•E

•E
•

T25i

T25i-SD

•E

•E

•E

H27i

•

•

•

•

•

•

Snöblad 46” (6660W)

•E

•E

H24d

•

•

•

•

•

•E

•

B18

•

•

•

•

•E

Spruta frontmonterad (6641W)

Enhetsfäste H24d & H27i = E (6622W)

Enhetsfäste = E (6620W)

Beskrivning

Tillbehör för rehållning och underhåll

•

•

•

Justerbara styrspakar (5453-13W)

Bakhjulslåsning (8540W)

Hytt (8660W)

Snökedjor (snökedjor)

Allterrängdäck/par (2071-2W)

Allterrängdäck/par (8070-6W)

Ljus-sats H24d, H27i (7989-12W)

•

•

•

•

•E

•E

•E

•E

•

•E

T30i-SD

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•E

•E

•E

•E

•

•E

T30i

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•E

•E

•E

•E

•

•E

D21d-SD

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•E

•E

•E

•E

•

•E

D21d

•

•

•

•

•

•

Hyr din Walker
- För en effektivare grönyteskötsel!

Att hyra sin maskin är vanligt förekommande bland
företag, föreningar, kommuner och kyrkor. Många
nyttjar och har insett fördelen med att inte binda
upp kapital utan hyr sina maskiner och utrustning till
en fast månadskostnad.
Man får via hyra full koll på månadskostnaden för
sin maskinpark och kan ta upp den som en driftskostnad istället för en investering. Budgeteringen
underlättas och kostnaden fördelas lättare över tid.
En annan fördel är att inte likviditeten påverkas vilket
frigör utrymme för andra investeringar.
Ring din närmaste återförsäljare eller oss på Walker
Mowers Sweden AB så berättar vi mer om fördelarna
med att hyra en Walker.
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mas Hörberg
o
Th
Thomas med 40 års branscherfarenhet
arbetar med försäljning, återförsäljare
och serviceverkstäder. Utöver detta har
Thomas även hand om Walker Mowers
medverkan på mässor och utställningar.
Telefon: 070-601 23 01
Mail: thomas@walkermowers.se

/ Försäljning

Telefon: 070-601 23 03
Mail: thorleif@walkermowers.se

olmgren

pp

Su

H
Per

Thorleif har arbetat med Walker Mowers
sedan 1987 och är ansvarig för teknisk
support och reservdelar. Med 30 års
erfarenhet finns det ingen i Europa som
kan Walker bättre är Thorleif. Har du mot
förmodan problem med din Walker så är
det till Thorleif du skall vända dig.

Per arbetar som försäljare och demonstratör på Walker Mowers.Med över 30
års erfarenhet från branschen besitter
han även ett gediget kunnande gällande
service och support av våra maskiner.
Är du intresserad av en ny Walker eller
behöver rådgivning så är det Per ni skall
kontakta.

F

ör
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kning

l

Pontus är ekonomi-, inköps- och marknadsansvarig på Walker Mowers och
arbetar även med försäljning av våra
produkter. Har du frågor gällande reklam/marknadsföring, ekonomi etc, är
det Pontus du skall vända dig till.
Telefon: 073-530 00 11
Mail: pontus@walkermowers.se

ko

Molly är en jaktlabrador som arbetat på
företaget i snart 10 år. Hon sköter bevakning och säkerhet på Walker Mowers
och missar aldrig en fikarast!

Beva

/ Rese
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Telefon: 070-277 23 31
Mail: per@walkermowers.se

E

Molly

o
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rleif Berntson
o
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n
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Maskin- & Förarkurs 2017
Du som kör Walker skall
ha det lite bättre!
En förutsättning att kunna utföra arbetet på
rätt sätt är att förstå de maskiner man brukar
för sin grönyteskötsel, vi talar inte enbart ur
ett estetiskt perspektiv utan även ur ett miljöoch säkerhetsperspektiv. Något som är
extremt viktigt både för arbetsgivare
och arbetstagare.

Datum

Thorleif

Pelle

7 Februari

Växjö

-

Att förstå de maskiner man brukar ger även en lägre driftskostnad
och högre driftsäkerhet då man slipper vanliga handhavande fel
som kan uppkomma på grund av okunskap.

8 Februari

Växjö

-

9 Februari

Växjö

-

14 Februari

Växjö

Örbyhus

15 Februari

Växjö

-

Vi tycker därför att ni som kör och använder Walker antingen på
arbetet eller privat skall ha det lite bättre, att ni skall få möjlighet att
skapa er en bättre förståelse och arbetsmiljö! Av den anledningen
arrangerar vi varje år kurser på olika platser runt om i landet med
geografisk spridning för att förenkla det dagliga arbetet. Under
kursen går vi b.la. igenom:

16 Februari

Växjö

Bollnäs

21 Februari

-

Karlstad

22 Februari

Jönköping

Västerås

23 Februari

Vimmerby

Mora

28 Februari

-

Örebro

1 Mars

Norrköping

-

7 Mars

Skene

-

9 Mars

Falkenberg

-

• Hur man sköter & underhåller en Walker.

14 Mars

Malmö

-

• Hur man använder en Walker.

21 Mars

-

Kalix

All teori följs upp med praktiska övningar för bibehållen kunskap,
lärdom & upplevelse!

22 Mars

-

Örnsköldsvik

23 Mars

-

Östersund

30 Mars

-

Visby

5 April

-

Stockholm (Täby)

6 April

-

Stockholm (Täby)

• Grundläggande maskinkunskap.

Kursen som årligen lockar flera hundra deltagare hjälper våra
tusentals kunder i landet till en effektivare grönyteskötsel, anmäl er
snarast då platserna brukar ta slut fort!
För mer info och anmälan besök www.walkermowers.se alt ring
oss på 0470-485 45.

Återförsäljare

Walker Mowers Sweden AB
Bävervägen 13, 352 45 Växjö

Tel. 0470-485 45

info@walkermowers.se

Fax. 0470-485 45

www.walkermowers.se

Rätt till ändring i konstruktion och specifikation förbehålles, avvikelser på produkternas utseende kan variera jämfört med vad som visas i denna katalog.
Kontakta alltid Walker Mowers Sweden AB eller din lokala återförsäljare för mer information.

