Walker Mowers Sweden AB

- ditt val för effektivare grönyteskötsel
Inledningsvis så vill vi rikta ett stort Tack
till er för att ni tar er tid att läsa vår
produktkatalog och överväger Walker
som ett alternativ för er grönyteskötsel.
Sedan 1986 så har vi arbetat som generalagent
i Sverige för det amerikanska företaget
Walker Manufacturing Co, vi var Walkers första
representant i Europa och tillika det första
företaget som började sälja spakstyrda
åkgräsklippare med frontmonterat klippaggregat.
Nu över 30 år senare och med tusentals maskiner
utlevererade till professionella användare så är vi
marknadsledande gällande försäljning av spakstyrda
åkgräsklippare på den Svenska marknaden.

med komplett modellprogram, testytor, kontor och
lager, men vi representeras via egen
försäljningsorganisation och ett väletablerat
återförsäljar- & servicenätverk i hela landet.
orter från norr till söder, där alla har mycket god
produktkännedom och servicekunskap.

Underhåll och service skall aldrig vara ett
problem, därför skickar vi samtliga order med
företagspaket samma dag som beställning görs om
den är oss tillhanda 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 produktkatasom passar ert behov.
Varmt välkommen att kontakta oss eller er närmaste
återförsäljare för en demonstration på er grönyta!

Vi tror på långsiktighet, kontinuitet och
framförallt kvalitet i det vi gör!

Introduktion . . . . . . . . . . . . . . .

Vi var det första landet i Europa som började sälja
Walker 1986 och har tack vare det kunnat följa och
vara en del av utvecklingen. Genom bibehållen
kunskap inom företaget så kan vi våra maskiner
utan och innan, oavsett om du äger den första
modellen som såldes 1986 eller den senaste idag
så kan vi garantera att vi löser samtliga frågor
gällande er maskin!
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Pontus Herrlin
VD, Walker Mowers Sweden AB

Walker Manufacturing Co.
- Ett familjeföretag i 3e generation

För över 40 år sedan började min far, min bror och jag fundera på idén
om hur man kunde klippa gräsmattor på ett effektivare sätt, med
högre kvalité. Vårt mål var inte att sälja en mängd maskiner, utan
maskiner till de som hade högre krav.
Resultatet blev en åkgräsklippare som används världen över av
professionella användare för att åstadkomma ett enastående
klippresultat samtidigt som det ger ett stort värde till våra
kunder.
Under vår tid i branschen har vi lärt oss att hjärtat i
vår verksamhet inte är stålet vi bockar eller
svetsar för att tillverka våra maskiner, hjärtat i
verksamheten är människorna som säljer
och servar 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 de första som gav vår
produkt en chans i Europa. Tusentals sålda
maskiner senare är de en förebild för andra
Walker distributörer inom vår organisation via
sitt långsiktiga arbete och engagemang.
Idag drivs företaget vidare i 3e generation av min
brors söner Ryan & Ted, och vi är fast beslutna att
företaget skall stanna inom familjen för att ni skall
känna er trygga med att köpa en produkt som bär
vårt familjenamn, Walker!
Vi är hedrade att ni tagit er tid att
överväga vår produkt och vill på
Walker familjens vägnar inbjuda er till
att boka en demonstration av våra
produkter.
Med vänliga hälsningar

Bob Walker
President,
Walker Mowers Manufacturing Co.
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Mångsidig
Walkers utbud av tillbehör för alternativ användning liknar ingen
annan tillverkare. Med 9 olika modeller och 5 olika motoralternativ, 9 klippaggregat och en mängd olika tillbehör så har
Walkern konstruerats för att kunna användas året runt för varierande arbeten som kräver effektivitet.
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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 9 olika klippaggregat. OBS! Vid byte till nytt
användningsområde kan det i vissa fall krävas att ett
enhetsfäste monteras på.
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Tilt-Up chassi
Exponerar maskinens
drivdelar för service och
underhåll, som blir en enkel
uppgift!
Modell: B18, H37i

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: S18, T25i, T25i-SD, T30i, T30i-SD,
D21d, D21d-SD

Tilt-Up Aggregat
På Walker är tilt-up standard på samtliga klippaggregat. Den egenskapen gör underhåll, byte/
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 materi-

GHS-systemet används även effektivt vid höst- och vårstädning,
exempelvislöv, grenar och annat nedfall mals ner i den kraftiga 10,5” *
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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
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 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.

Tack vare den innovativa konstruktionen
har maskinen 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
maskine
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

Kugghjulsaxel

Hastighet max, framåt
bakåt

13 km/tim
8 km/tim

Dimensioner, hjulbas
längd
höjd

102 cm
219 cm*
100 cm

Vikt utan klippaggregat

265 kg
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Walker H37i

Walker H37i är den kraftfullaste Walker modellen
och en perfekt maskin för er som underhåller
större grönytor, där hastighet och produktivitet är
av största vikt.
det inga ytor som är för tuffa för maskinen.

H-serien som har funnits i över 10 år är en
beprövad maskin för större grönytor och tar sig
fram i svår kuperad terräng via den extremt låga
tyngdpunkten.
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
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52" (132 cm / 180kg)
64" (163 cm / 200kg)

Tekniska data
Motorfabrikat

B&S Vanguard EFI

Antal cylindrar

2

Motorstyrka / varvtal

37 hk

Bränsletyp

Bensin

Bränsleförbrukning

4,33 l/h
(75-80% effektuttag)

Bränslekapacitet

35,6 liter

Kylsystem

Luftkyld

Transmission

Dubbla hydrostater
med transaxlar.

Bromssystem

Dynamiskt bromssystem
via hydrostatisk
transmission

Slutdrivning

Kugghjulsaxel

Hastighet max, framåt
bakåt
Dimensioner, hjulbas
längd
höjd
Vikt utan klippaggregat

16 km/tim
8 km/tim
115 cm
274 cm*
118 cm
353 kg (1)

(1) vikt exkl. R.O.P.S.
* Total längd inkl. 64" aggregat

Briggs & Stratton lanserar en
helt ny Vanguard Big Block
motor med elektronisk
bränsleinsprutning, via
elektronisk bränsleinsprutning
regleras mängden bensin till
förbrännaren och reducerar
via detta förbrukningen upp
till 30-40% jämfört med
likvärdiga motorer med
förgasare.
Ett självklart val för er som
söker en bränslesnål maskin
samtidigt som ni värnar om
miljön!
Garanti: 2-års fabriksgaranti

* Levereras med störtbåge (R.O.P.S.) inkl.
stol med säkerhetsbälte som standard.
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Walker S18

Walker S18 är den minsta uppsamlande Walker
modellen. En smidig och lättskött maskin med
något lägre prestanda än T- & D-serien, men med
samma smidiga och patenterade funktioner.
S18 är likt de andra uppsamlande maskinerna
inte enbart en gräsklippare utan även en städmaskin för era grönytor.
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Mindre grenar, löv och gräsklipp samlas enkelt
upp via det integrerade och patenterade
uppsamlingssystemet i maskinen. Via claim-shell
chassi och tilt-up aggregat förenklas både
service och underhåll, vi vågar påstå att inga
andra maskiner är lika servicevänliga som Walker.

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

Kugghjulsaxel

Hastighet max, framåt
bakåt

13 km/tim
8 km/tim

Dimensioner, hjulbas
längd
höjd

102 cm
219 cm*
100 cm

Vikt utan klippaggregat

265 kg

* Total längd inkl. 42” aggregat

Walker S18 är utrustad med
en kraftfull 12,75" gräsfläkt
till uppsamlingssystemet med
genomgående PTO-axel, detta
gör att maskinen klarar att
drivas av en mindre motor än
T- & D-serien och ändå
uppfyller förväntningar på en
förstklassig uppsamling vår,
sommar & höst.

Klippaggregat
Uppsamlande

36” (91 cm / 80 kg)
42” (107 cm / 90 kg)

Mulcher

36” (91 cm / 80 kg)
42” (107 cm / 90 kg)
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Walker T25i

T25i var den första maskinen på marknaden som
utrustades med EFI motor 1998, över 20 år
senare så tittar du på kanske branschens mest
fulländade uppsamlande åkgräsklippare, en
maskin som klarar av att leverera ett enastående
klippresultat i de svåraste förhållanden på ett
miljöeffektivt sätt.

På våren samlar du upp grenar och annat nedfall,
på sommaren klipper du gräs, på hösten samlar
du upp allt löv och på vintern har du möjlighet att
röja snö. Helt enkelt en multimaskin som klarar
effektivt!

* Levereras med störtbåge (R.O.P.S.) inkl. stol med säkerhetsbälte som standard.
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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

Kugghjulsaxel

Hastighet max, framåt
bakåt

11,3 km/tim
8 km/tim

Dimensioner, hjulbas
längd
höjd

107 cm
226 cm*
123 cm

Vikt utan klippaggregat
* Total längd inkl. 42" aggregat
(1) vikt exkl. R.O.P.S.

357 kg (1)

Walker T25i - SD

Sedan 1998 har Walker
tillsammans med Kohler
utvecklat marknadens mest
miljövänliga bensinmotorer för
professionella åkgräsklippare,
via elektronisk
bränsleinsprutning regleras
mängden bensin till
förbrännaren och reducerar
via detta förbrukningen upp
till 30-40% jämfört med
likvärdiga motorer med
förgasare. Ett självklart val för
er som söker en bränslesnål
maskin samtidigt som ni
värnar om miljön!
Garanti: 2-års fabriksgaranti

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

T30i är efterföljaren till T25i, med en kraftfullare
och vätskekyld motor levereras det en oslagbar
styrka vid extremt fuktiga förhållanden, och precis
som T25i är maskinen utrustad med en miljövänlig
motor med elektronisk bränsleinsprutning.
Maskinen för dig som enbart tycker det bästa är
gott nog!

På våren samlar du upp grenar och annat nedfall,
på sommaren klipper du gräs, på hösten samlar
du upp allt löv och på vintern har du möjlighet att
röja snö. Helt enkelt en multimaskin som klarar av
effektivt!

* Levereras med störtbåge (R.O.P.S.) inkl. stol med säkerhetsbälte som standard.
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Tekniska data
Motorfabrikat

Kohler Aegis V-Twin
LH775

Antal cylindrar

2

Slagvolym

748 cc

Motorstyrka

30 hk

Bränsletyp

Blyfri bensin

Bränsleförbrukning

3,69 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

Kugghjulsaxel

Hastighet max, framåt
bakåt

11,3 km/tim
8 km/tim

Dimensioner, hjulbas
längd
höjd

107 cm
226 cm*
127 cm

Vikt utan klippaggregat
* Total längd inkl. 42" aggregat
(1) vikt exkl. R.O.P.S.

381 kg (1)

Walker T30i - SD

Sedan 1998 har Walker
tillsammans med Kohler
utvecklat marknadens mest
miljövänliga bensinmotorer för
professionella åkgräsklippare,
via elektronisk
bränsleinsprutning regleras
mängden bensin till
förbrännaren och reducerar
via detta förbrukningen upp
till 30-40% jämfört med
likvärdiga motorer med
förgasare. Ett självklart val för
er som söker en bränslesnål
maskin samtidigt som ni
värnar om miljön!
Garanti: 2-års fabriksgaranti

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

Kugghjulsaxel

Hastighet max, framåt
bakåt
Dimensioner, hjulbas
längd
höjd
Vikt utan klippaggregat
* Total längd inkl. 42" aggregat
(1) vikt exkl. R.O.P.S.

Walker D21d - SD

maskin, vänligen kontakta
Walker Mowers Sweden AB

11,3 km/tim
8 km/tim
107 cm
226 cm*
127 cm
435 kg (1)

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.

* Levereras med störtbåge (R.O.P.S.) inkl. stol med säkerhetsbälte som standard.
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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

H37i

S18

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*

180 kg / 132 cm

DR64*

200 kg / 163 cm

* Central klipphöjdsinställning och justerbara fotstöd ingår som standard
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Klipp
Klip

aggregat
paggregatoch
ochtillbehör
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

DM42

DM36

DM48

DR52

DR64

Uppsamlande aggregat

DC36

DC42

DC48

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
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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 H37i.Tillbehöret kräver enhetsfäste och bör
kompletteras med allterrängdäck eller snökedjor.

…även
…ävenpå
påvint
vi

Snöblad Walker 48”: Monteras på maskin och har
en arbetsbredd på 122 cm.
Snöslunga 1-steg 36”: Arbetsbredd 91 cm. Passar alla
modeller förutom H37i. 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.

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

Snöslunga
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Allter
rä
n

Snökedjor: Finns till samtliga
däckdimensioner.

ä ck
d
g

Sn

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

djor
e
ök

ern!
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.
Walker snöblad 48tum
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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
& S18.

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, H37i 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 samtliga D-, H- & T-modeller,
men kan även eftermonteras på äldre H-modeller.
Utkastarplåt: Ett bra tillbehör för dig som vill ge gräsmattan lite extra “gödning” Ett bra tillbehör att använda under
den torra delen av sommaren.

Mugghållare:Walkers egentillverkare mugghållare passar
samtliga modeller och kan via ett handgrepp enkelt fällas
upp vid körning eller vid service och underhåll
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Frontskopa

Servicelyft

Komfortstol

Fotplatta / Uppkörningsramp

Pendelaxel

Roll Over Protection System

Fotstöd

Utkastarplåt

Mugghållare
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Samtliga aggregat mellan 36" - 52"

Samtliga aggregat mellan 36" - 52"

H37i

Fotstöd

Fotplatta / U-ramp

Elektrisk Tilt-up av aggregat

S18

T25i - SD

•
•

•

Snökedjor

Belysnings-kit

•

•

•

•

•

•

•
•

Allterrängdäck

•

•

•
•

•

•

•

T30i - SD

•

Pendelaxel

Stolsvärme

Beskrivning

T25i

•

•

•

•

•

T30i

D21d - SD

•

•

•

•

•

•

•

Låg-Tipp

Tillbehör övrigt

•

•
•

Tömningslådor

•

•

•

•

•

D21d

•

•

•

•

D21d

•

H37i

D21d - SD

Utkastarplåt

•

T30i

•

T30i - SD

•

T25i

•

B18

T25i - SD

Hög-Tipp

Lövgaller 250 l

Lövgaller 350 & 370 l

Beskrivning

S18

B18, S18, T25i, T30i, D21d

Manuell lyft

H37i

B18, T25i, T30i, D21d

Hydraulisk lyft

B18

Samtliga aggregat mellan 36" - 52"

Klipphöjdsinställning 36"-52"

Tillbehör uppsamling

Kompabilitet

Beskrivning

Tillbehör klippaggregat
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•

B18

H37i

S18

* Ingår som standard

Har ni frågor om alternativa tillbehör vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB.

Kompostkvarn

Slaghack

Kantskärare

Gräsmatteluftare

Skopa

Snöslunga 2-steg 50" (127 cm)

Snöslunga 2-steg 42" (107 cm)

Snöslunga 1-steg 36" (91 cm)

Snöblad 125 cm (Svenskt)

Snöblad 48" (122 cm)

Sopaggregat

Spruta frontmonterad

Enhetsfäste = E

Beskrivning

Tillbehör för rehållning och underhåll

Dragkrok / Dragögla

Flaksats

Mugghållare

Servicelyft

Justerbara Styrspakar

Bakhjulslåsning

T25i-SD

•

T25i

•

•

T30i

•

•

maskin med.

T30i-SD

•

D21d-SD

•

D21d

•

Återförsäljare

Walker Mowers Sweden AB
Bävervägen 13, 352 45 Växjö

Tel. 0470-485 45

info@walkermowers.se

Fax. 0470-485 45

www.walkermowers.se

Kontakta alltid Walker Mowers Sweden AB eller din lokala återförsäljare för mer information.

