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Walker Mowers Sweden AB
- ditt val för en 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 klipp- 
aggregat. Nu över 35 år senare och med  
tusentals maskiner utlevererade till  
professionella användare så är vi marknads-
ledande gällande försäljning av spakstyrda 
åkgräsklippare på den Svenska marknaden.

Företaget finns beläget i Växjö där vi har 
showroom med komplett modellprogram, 
testytor, kontor och lager, men vi representeras 
via egen försäljningsorganisation och ett  
väletablerat återförsäljar- & servicenätverk 
i hela landet från norr till söder, där alla har 
mycket god produktkännedom och service-
kunskap.

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

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!

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 Maskin- & Förarkurser för 
våra 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 
passar ert behov.

Varmt välkommen att kontakta oss eller er 
närmaste återförsäljare för en demonstration 
på er grönyta!

Pontus Herrlin
VD, Walker Mowers Sweden AB
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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.

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 famil-
jen 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.

Bob Walker
Ordförande, 

Walker Mowers Manufacturing Co

På Walkers testanläggning vid fabriken i Fort 
Collins, Colorado USA testas och utvecklas 
samtliga Walker modeller innan de släpps ut 
på marknaden. Området används även i  
utbildningssyfte för distributörer, återförsäljare 
och servicetekniker.



Walkers fördelar
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Fördelen med Walker skapas av 7 viktiga element 
som tillsammans gör Walker unik och till en av 

marknadens mest produktiva maskiner. 

  Kompakt      Styrning        Balans         Smidig     Trimmning    Räckvidd          Sikt      

Upplev skillnaden - Boka en demo!



Kompakt
Walker har en kompakt konstruktion för att kunna komma in 
och ut ur trånga utrymmen och passager.

Frigång
Klipp allt på en gång

De flesta gräsmattor har områden med låga 
och överhängande grenar, smala passager 
eller andra hinder som försvårar gräsklippning. 
Walkers kompakta storlek gör det möjligt att 
klippa dessa områden på ett smidigt och 
effektivt sätt.

Integrerade komponenter
Kraftfull inifrån och ut

Walker skapade och grundade konceptet av ett 
helintegrerat uppsamlingssystem. Syftet var att 
smidigt leda gräs och annat nedfall från klippaggregat 
till uppsamliingsbehålaren utan att behöva montera 
på skrymmande komponenter.
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Styrning
Walkers exakta styrsystem gör maskinen extremt smidig och 
lättkörd, via fingertippstryck styr du maskinen medans 
fartspaken fungerar som en farthållare.

Fartspak
Den patenterade fartspaken gör att föraren kan 

framföra maskinen helt utan ansträngning då 

den verkar som farthållare.

Styrspakar
Walker Mowers styrspakar ger överlägsen 

kontroll över styrningen, lätta fingertoppstryck 

gör att maskinen styr dit du vill och möjliggör 

precisionsklippning och trimmning nära kanter 

och rabatter.

Mindre vridmotstånd
Walker skapade och grundade konceptet av 

ett helintegrerat uppsamlingssystem. Syftet 

var att smidigt leda gräs och annat nedfall 

från klippaggregat till uppsamliingsbehåla-

ren utan att behöva montera på 

skrymmande komponenter.
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Balans
Den välplanerade viktfördelningen kombinerat med låg 
tyngdpunkt och vikt ger Walker en oslagbar balans och 
förenklar körning i sluttningar och på kullar.

Konstant dragkraft -  
oavsett plats
Förutsägbar dragkraft är grundläggande för säker 

drift. Dragningskraften ökar när vikten av gräs-

klipparen möter gräset. Oavett om du klipper på 

sluttningar eller gör nollradie-svängar i hög hastighet 

kommer Walker att ge en dragkraft som tillåter dig 

att klippa med självsäkerhet.

Bättre dragningskraft 
via konstruktion
Avlastningsfjädrarna ökar dragningskraf-

ten på Walker genom att vikt förflyttas 

från pivot- & bakhjulen till drivdäcken.
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Smidig
Walkers kompakta storlek, balans och styrsystem ger förutsätt-
ningarna för att kunna utföra olika arbeten snabbt och smidigt.

Anlagda ytor
Klipp anlagda ytor med fart och precision.

Grindar
Passera med enkelhet grindhål och klipp med 

maskinen innanför stängslade områden utan att 

behöva använda ersättningsmaskiner.

8

Upphöjda planteringar
Även de minsta kullar och sluttningar kräver god 

dragningskraft för att kunna navigera snabbt.

Staket
Förutsägbar styrning möjliggör snabb manövrering 

/ klippning vid och i anslutning till staket. 

Snäva hörn
Snäva hörn och lågt överhängande hinder som träd 

eller buskar saktar inte ner den kompakta 

Walker-klipparen.



Trimning
Trimma med Walkers frontmonterade aggregat går snabbt, är 
enkelt och blir perfekt.

Trimma på höger sida 
... och även på vänster sida.
Alla Walkers uppsamlande-, mulcher,- och bakutkas-

tande klippaggregat möjliggör trimmning på båda 

sidor. Var produktiv på fler ytor genom att du kan 

koncentrera dig på att klippa och inte behöva planera 

din klippning. 

Ständig rörelse framåt
Ett av de viktigaste momenten för att spara tid är 

att kunna trimma runt träd, planteringar och andra 

objekt på ett effektivt sätt. Walker klarar av att utföra 

detta med enkelhet och exakt resultat, vilket 

innebär att du slipper arbete med handdrivna 

maskiner och besparar oerhört mycket tid.
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Räckvidd
Tack vare den låga profilen på Walkers klippdäck tillåts du att 
klippa under staket och uthängande hinder såsom grenar och 
buskar.

Främre räckvidd
Klipp under, inte runt

Dina träd kommer att älska Walker’s låga profil. 

Trimning runt och under lågt hängande grenar 

med en Walker är enkelt och smidigt och 

efterlämnar minimal skada på planteringar.

Statistik
Frigång mäter höjden av framhjulsgaffeln, detta 

visar vad den främre delen av maskinen kan klippa 

under.

Räckvidd mäter hur långt in en maskin kan klippa 

under ett objekt innan man stöter i det.
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Frigång: 31,75 cm
Räckvidd: 80,80 cm

Sido räckvidd
En tydlig produktivitetsfördel är det frontmonterade aggregatets förmåga att kunna trimma på både 

höger- och vänster sida, där man normalt tvingas använda handklippare eller trimmer.



Sikt
Konstruerad för att skapa raka linjer.

Bättre sikt via  
konstruktion
Från allra första början har förarpositionen 

varit högprioriterad i konstruktionen av 

Walker.
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Fri och centrerad sikt åt 
alla håll
Det frontmonterade aggregatet på Walker-klipparen 

gör att du enkelt och säkert kan hålla full uppsikt 

fram och centrerat när du använder din gräsklippare. 

Detta leder även till och möjliggör skapande av raka 

linjer på gräsmattan.

Synliga 
drivdäck

Kontroller inom 
synhåll

Synliga kanter 
på aggregat för 
trimning

Synlig framkant 
på aggregatet Låg förarposition

Lågt placerad 
gräsuppsamlare

Centrerad sikt från en Walker Centrerad sikt från annat fabrikat
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Mångsidig
Walker har ett brett utbud av tillbehör för alternativ användning. Beroende på mo-

dell så kan maskinen enkelt konfigueras för olika typ av arbeten efter årstid. Se 

kompabilitetsprogram för att se vilka tillbehör som passar de olika modellerna.
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Enkelt byte av användningsområde 

Att byta ut klippaggregatet på maskinen mot något tillbehör är en enkel uppgift och tar några få minuter. 
OBS! Vid byte till nytt användningsområde (tillbehör) kan det i vissa fall krävas att ett enhetsfäste 
monteras på.
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Underhåll
Samtliga Walker maskiner är konstruerade för oslagbar åtkomst vid rengöring, 

underhåll och service. 90 graders tilt-up av klippaggregat är standard på samtliga 

modeller och maskinerna har sedan antingen ”Clam-Shell” eller ”Tilt-up” chassi. 

Oavsett typ av chassi så finnns det få fabrikat på marknaden som erbjuder likvärdig 

enkelhet vid underhållsarbete av maskinen.

Tilt-Up chassi 

Exponerar maskinens drivdelar för service och 
underhåll, som blir en enkel uppgift!
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Tilt-Up aggregat 

På Walker är tilt-up standard på samtliga 
klippaggregat. Den egenskapen gör underhåll, 
rengöring och service till en enkel uppgift. 

 

Clam-Shell chassi 

Exponerar maskinens drivdelar för service och 
underhåll, som blir en enkel uppgift!
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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) 

Med Walkers oerhört genomtänka och 

effektiva uppsamlingssystem städar du din 

gräsmatta medan du klipper, inget mer 

gräsklipp i rabatter eller i gångar.

GHS-systemet används även effektivt vid höst- 

och vårstädning, exempelvis löv, grenar och 

annat nedfall mals ner i den kraftiga 10,5” *

fläkten och efterlämnar ett fint komposterat 

avfall. 

* S18 är utrustad med 12,75” fläkt.

PowerfillTM 

Inne i behållaren fördelas och packas materialet 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.
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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 maski-

nen ökar med ringa 56kg).

 

 

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.



Walker R21
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Kompakt & Smidig

Det senaste tillskottet i Walkers modell- 
program är R21, en extremt kompakt  
maskin med låg tyngpunkt som gör  
maskinen oerhört lättmanövrerad. Som  
namnet vittnar om är maskinen utrustad  
med en 21 hk stark motor från Kohler. 

Walkers instegsmodell R21 har sedan lansering ökat kraftigt i försäljning, 20% av alla sålda Walker 

maskiner i världen är just R21. Det konkurrenskraftiga priset kombinerat med att man lyckats bibehålla 

den höga Walker kvalitén och dess unika köregenskaper har möjliggjort att modellen blivit en storsäljare 

världen över. Låt dig likt 1000-tals kunder världens över imponeras av Walkers senaste nyhet!



Walker R21
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Motorfabrikat
Kohler KT620 (STAGE V)

Antal cylindrar
2

Motorstyrka
21 hk

Bränsletyp
Blyfri bensin

Bränsleförbrukning
3,57 l/h (75-80% effektuttag) 

Bränslekapacitet
11,4 liter

Kylsystem
Luftkylning

Transmission
Dubbla hydrostater med transaxlar

Bromssystem
Dynamiskt bromssystem via  

hydrostatisk transmission

Slutdrivning
Kugghjulsaxel

Hastighet max
10km/tim framåt, 5km/tim bakåt 

Dimensioner
hjulbas 99 cm 

längd 236 cm* 

höjd 107 cm

Vikt utan klippaggregat
183 kg

*Total längd inkl. 42” aggregat

Teknisk fakta

Klippaggregat

Mulcher

42”   107 cm   85 kg

48”   122 cm   90 kg

Not. Önskar ni miljövarudeklaration innehållande kompletta värden vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB.



Walker B27i
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Kraftfull, Kompakt & Smidig

Efterföljaren till den omåttligt populära B18  
gör ingen besviken. Med en 27 hk stark  
EFI-motor från Kohler så tar sig maskinen 
fram överallt och klipper gräset förstklassigt, 
även i extremt svåra förhållanden. Maskinen 
kan även utrustas med Big-Tire Kit för 
utökad förarkomfort.

Med snudd på perfektion är B27i troligtvis den bästa multiklipp gräsklippare Walker någonsin byggt.

Maskinen är utvecklad rakt av från B18:s plattform, där man förbättrat samtliga detaljer och skapat en 

maskin för användare med extremt höga krav på prestanda och driftsäkerhet. Maskinen går även att 

utrustas med lastbart flak för de som önskar.



Walker B27i
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Motorfabrikat
Kohler ECH749 EFI

Antal cylindrar
2

Motorstyrka
26,5 hk

Bränsletyp
Blyfri bensin

Bränsleförbrukning
2,51 l/h (75-80% effektuttag) 

Bränslekapacitet
17,8 liter

Kylsystem
Luftkylning

Transmission
Dubbla hydrostater med transaxlar

Bromssystem
Dynamiskt bromssystem via  

hydrostatisk transmission

Slutdrivning
Kugghjulsaxel

Hastighet max
13km/tim framåt, 8km/tim bakåt

Dimensioner
hjulbas 102 cm 

längd 230 cm* 

höjd 100 cm

Vikt utan klippaggregat
277 kg

*Total längd inkl. 42” aggregat

Teknisk fakta

Klippaggregat

Mulcher

36”   91 cm   80 kg

42”   107 cm   90 kg

48”   122 cm   100 kg

52”   132 cm   110 kg

Not. Önskar ni miljövarudeklaration innehållande kompletta värden vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB.



Walker H37i
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Snabb & Effektiv

H37i är den kraftfullaste Walker modellen,  
en perfekt maskin för er som underhåller  
större grönytor. Via högre hastighet och  
bredare klippaggregat är avverknings- 
kapaciteten fantastisk.

För större grönytor så lämpar sig H37i ytterst väl,  

tack vare den 37 hk kraftfulla EFI-motorn klarar  

maskinen att hantera stora mängder gräs utan att  

kompromissa med klippresultatet.   

Även fast vi talar om en stor maskin med hög avverkningskapacitet är den extremt smidig vid klippning av 

kompakta ytor via Zero-Turn styrning och frontmonterat klippaggregat. 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.

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

säkerhetsbälte som standard.



Walker H37i
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Motorfabrikat
B&S Big Block EFI

Antal cylindrar
2

Motorstyrka
37 hk

Bränsletyp
Blyfri bensin

Bränsleförbrukning
3,54 l/h (75-80% effektuttag) 

Bränslekapacitet
35,6 liter

Kylsystem
Luftkyld

Transmission
Dubbla hydrostater med transaxlar. 

Spin-in filter

Bromssystem
Dynamiskt bromssystem via  

hydrostatisk transmission

Slutdrivning
Kugghjulsaxel

Hastighet max
16 km/tim framåt, 8 km/tim bakåt

Dimensioner
hjulbas 115 cm 

längd 274 cm* 

höjd 118 cm

Vikt utan klippaggregat
353 kg (1)

(1) vikt exkl. R.O.P.S.  

*Total längd inkl. 52” aggregat

Teknisk fakta

Klippaggregat

Mulcher

52”   132 cm   180 kg

64”   163 cm   200 kg

Not. Önskar ni miljövarudeklaration innehållande kompletta värden vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB.



Walker S18 
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Smidig uppsamling

Walker S18 är den minsta uppsamlande 
Walker modellen. En smidig och lättskött 
maskin med något lägre prestanda än 
T- & D-serien, men med samma unika och 
patenterade funktioner.

S18 är likt de andra uppsamlande maskinerna inte 

enbart en gräsklippare utan även en städmaskin 

för era grönytor.

Mindre grenar, löv och gräsklipp samlas enkelt upp via det integrerade och patenterade uppsamlings-

systemet i maskinen. Via clam-shell chassi och tilt-up aggregat förenklas både service och underhåll, vi 

vågar påstå att inga andra maskiner är lika servicevänliga som Walker.



Walker S18
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Motorfabrikat
B&S Vanguard

Antal cylindrar
2

Motorstyrka
18 hk

Bränsletyp
Blyfri bensin

Bränsleförbrukning
3,42 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
11,9 km/tim framåt, 6 km/tim bakåt 

Dimensioner
hjulbas 107 cm 

längd 227 cm* 

höjd 118 cm

Vikt utan klippaggregat
289 kg

*Total längd inkl. 42” aggregat

Teknisk fakta

Klippaggregat

Uppsamlande      Mulcher

36”  91 cm  80 kg    36”    91 cm  80 kg

42”  107 cm  90 kg    42”    107 cm 90 kg

Not. Önskar ni miljövarudeklaration innehållande kompletta värden vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB.



Walker T27i 
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Enastående uppsamling

T-serien var den första modellen på 
marknaden som utrustades med EFI 
motor 1998, över 25 år senare så tittar 
du på kanske branschens mest 
fulländade uppsamlande åkgräsklippare, 
T27i 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 av de flesta arbetsuppgifter snabbt, enkelt och effektivt!

* Levereras med störtbåge (R.O.P.S.) inkl. stol med säkerhetsbäl-

te som standard.



Walker T27i
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Motorfabrikat
Kohler ECH749 EFI

Antal cylindrar
2

Motorstyrka
26,5 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
11 km/tim framåt, 6 km/tim bakåt 

Dimensioner
hjulbas 104 cm 

längd 236 cm* 

höjd 127 cm (181 cm med störtbåge) 

Vikt utan klippaggregat
357 kg (1)

*Total längd inkl. 42” aggregat

(1) vikt exkl. R.O.P.S.

Teknisk fakta

Klippaggregat

Uppsamlande      Mulcher

36”  91 cm  80 kg    36”   91 cm  80 kg

42”  107 cm  90 kg    42”   107 cm 90 kg

48”  122 cm  100 kg    48”   122 cm  100 kg

52”  132 cm  120 kg    52”   132 cm  120 kg

Not. Önskar ni miljövarudeklaration innehållande kompletta värden vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB.



Walker D21d 
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Enastående uppsamling

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 clam-shell 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.



Walker D21d
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Motorfabrikat
Kubota D 722

Antal cylindrar
3

Motorstyrka
20,9 hk

Bränsletyp
Diesel

Bränsleförbrukning
2,3 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
11 km/tim framåt, 6 km/tim bakåt 

Dimensioner
Hjulbas 104 cm 

Längd 236 cm* 

Höjd 127 cm (181 cm med störtbåge) 

Vikt utan klippaggregat
435 kg (1)

*Total längd inkl. 42” aggregat

(1) vikt exkl. R.O.P.S.

Teknisk fakta

Klippaggregat

Uppsamlande      Mulcher

36”  91 cm  80 kg    36”   91 cm  80 kg

42”  107 cm  90 kg    42”   107 cm 90 kg

48”  122 cm  100 kg    48”   122 cm  100 kg

52”  132 cm  120 kg    52”   132cm   120 kg

Not. Önskar ni miljövarudeklaration innehållande kompletta värden vänligen kontakta Walker Mowers Sweden AB.
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Klippaggregat

Klippaggregatet är av naturliga skäl en av de viktigaste delarna i gräsklipparens 
konstruktion, därför är samtliga Walkers klippaggregat helsvetsade för att klara ex-
tremt hårda påfrestningar, som krävs vid proffsens långa och tuffa körningar.

Klippaggregaten finns i 2 olika utformningar, mulcher och uppsamlande. 

Hydraulisk lyft
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.

Klippaggregat och tillbehör

Klipphöjdsinställning
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 36-52” aggregat!



Mulcheraggregat

                  DM36                          DM42 / DM48 / DM52                                DR52                                 DR64

Uppsamlande aggregat

       

                  DC36       DC42           DC48                  DC52
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Kombinera klippaggregat med maskin

               R21          B27i        H37i          S18           T27i      D21d-SD      D21d       Vikt/bredd

DM36          80 kg / 91 cm

DM42          90 kg / 107 cm

DM48          100 kg / 122cm

DM52          120 kg / 132cm

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 ingår som standard
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Högtipp
Med Walkers hög-tipp kan du enkelt och smidigt tip-

pa gräset/löven direkt på en vagn eller i en contai-

ner. 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 och 

bygger 7,5 cm på höjden). Givetvis kan du även 

tippa vanligt med den.

Tillbehör - Uppsamling..

Elektrisk lågtipp
Med Walkers elektriska tipp tömmer du enkelt gräs/löv direkt från 

förarplats utan att stiga av. För en smidig, skonsam och  

effektiv arbetsmiljö.

Lövgaller
Under blöta förhållanden eller vid lövupptagning kan det behövas 

extra luft till uppsamlingen. Då rekommenderar vi att ni byter till 

ett 19 mm löv galler som ni lätt byter från originalet på 3 mm.

Utkastarplåt
Ett utmärkt tillbehör om ni vill ge gräsmattan lite extra ”gödning” 

eller om ni inte önskar samla upp gräset under sommaren.
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Belysnings-kit
LED-belysning finns tillgängligt till samtliga modeller.

Allterrängdäck
För bättre grepp vid arbete under vintern eller vid extremt  

kuperade ytor så rekommenderar vi våra allterrängdäck.

Dragfäste
Önskar ni ha möjlighet att kunna dra en vagn efter maskin går det 

att utrusta vissa modeller med dragfäste.

Till modell R21 erbjuds endast dragfäste, medans till B- & H-serien 

ingår även kula.

Lastbart flak
Till B27i går det att utrusta maskinen med lastbart flak.

Servicelyft
För er som utför egen service och underhåll finns ett smidigt till-

behör som underlättar detta arbete.

Pendelaxel
Ett tillbehör som underlättar vid körning i slänter/sluttningar och 

ger maskinen extra stabilitet.

Tillbehör - Övrigt
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Tillbehör - Alternativ användning

Snöblad
Walker snöblad finns i 2 olika utföranden, beroende på om 

man önskar använda enhetsfäste.

Med enhetsfäste

Arbetsbredd: 119 cm (T- & D-serien) & 152 cm (H-serien)

Utan enhetsfäste

Arbetsbredd: 119 cm (B-,S-, T- & D-serien)

Enhetsfäste
Till vissa tillbehör krävs montering av enhetsfäste. Fästet  

monteras fast i fronten istället för klippdäcket. Med hjälp av  

enhetsfästet manövrerar du tillbehören direkt från förarplats.

Snöslunga
Walker snöslunga finns i 2 olika utföranden, beroende på om man 

önskar använda enhetsfäste.

Med enhetsfäste (2-steg)

Arbetsbredd: 107 cm (T- & D-serien) & 127 cm (H-serien)

Utan enhetsfäste (1-steg)

Arbetsbredd: 91 cm (B-,S-, T- & D-serien)

Sopaggregat
Walker sopaggregat lämpar sig lika bra på vintern som på höst 

och vår. Arbetsbredd: 119 cm (D-&T-serien) & 152 cm (H-serien)

Not. Tillbehöret kräver enhetsfäste och vi rekommenderar 

att man utrustar sopaggregatet med stödhjul för att

minska slitaget på borsten.
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Spruta frontmonterad
Med en arbetsbredd på 244 cm och en tank på 95 liter 

bekämpar du ogräs eller bevattnar dina grönområden 

effektivt. Den medföljande handsprutan med 6,1 meter 

lång slang möjliggör även bevattning av växter, blommor 

och träd. Rengöring av tanken sker genom det generöst 

tilltagna hålet i behållaren.

Kantskärare
En smidig kantskärare som du enkelt fäster i höger fram-

hjul. Du beskär gångar och kanter mot rabatter enkelt 

och smidigt då tyngd från drivhjul och förare hamnar 

direkt över kantskäraren vilket gör att precisionen blir 

optimal. 

Gräsmatteluftare
Det mest sålda tillbehöret! På våren krattar ni gräsmattan 

efter vintern samtidigt som du suger upp det du river loss.  

Gräsmatteluftaren ger gräsmattan en bra start tidigt på 

våren då den tillför syre och avlägsnar dött material. På 

hösten lämpar sig tillbehöret utmärkt till att riva loss  

fastfrusna löv som enkelt sugs upp i behållaren. Passar  

S-, T- & D-serien.

Kompostkvarn
 Den oerhört smidiga W300 infästes direkt på maskinens 

fästarmar och hämtar kraften direkt från maskinens motor 

via PTO-koppling, det komposterade materialet samlas  

sedan i maskinens uppsamlingsbehållare. Klarar att  

kompostera grenar upp till 12cm i diameter. Passar T- & 

D-serien.
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Tillbehör - Förarkomfort

Grammer Komfortstol & stolsvärme
Grammer komfortstol är standard på samtliga modeller 

förutom R21 & S18, till S18 går det att välja som tillbehör.

Maskiner med Grammer komfortstol går att utrusta med 

stolsvärme, för extra förarkomfort på vår, höst och vinter.

Manuell lyft
Med den manuella lyften kan du höja och sänka  

klippaggregatet direkt från förarstolen till transportläge.

Big Tire Kit
Till B27i kan maskinen utrustas med Big-Tire Kit för ökad 

förarkomfort.

Hydraulisk lyft
Från förarstolen kan du snabbt (2-3 sekunder) och enkelt 

lyfta ditt klippaggregat till transportläge.
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Mugghållare
Walkers unika mugghållare passar samtliga modeller utom R21 

och fälls enkelt upp vid service och underhåll av klippaggregatet.

Fotplatta
För förare som är något kortare förbättrar fotplattan ergonomin 

samtidigt som den kan användas som uppkörningsramp vid  

trottoarkanter.

Fotstöd
Förbättra ergonomin genom att välja justerbara fotstöd som kan 

ställas in efter förarens längd.

Justerbara styrspakar
Förbättra ergonomin genom att välja justerbara styrspakar som 

kan ställas in efter förarens längd.
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Tillbehör - Alternativ användning

Beskrivning         

Enhetsfäste

Spruta frontmonterad

Sopaggregat

Snöblad 48”

Snöblad 60”

Snöslunga (2-steg) 

Snöblad 48” inkl. lyft

Gräsmatteluftare

Kantskärare

Snöslunga 36” (1-steg)

Kompostkvarn

Tillbehör - Uppsamling

Beskrivning     

Lövgaller 19mm

Högtipp hydraulisk

Utkastarplåt

Elektrisk lågtipp

Tillbehör - Klippaggregat

Beskrivning        

Utökad höjdinställning, 12-steg

R21        B27i        H37i     D21d-SD      S18        D21d        T27i

R21        B27i        H37i     D21d-SD      S18        D21d        T27i

R21        B27i        H37i        D21Sd        S18        D21d        T27i

E* E* E*E*

E* E* E*

E*

E* E* E* E*
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Tillbehör övrigt

Beskrivning     

Dragfäste

Allterräng däck

Belysnings-kit

Lastbart Flak

Pendelaxel

Servicelyft

Tillbehör - Förarkomfort

Beskrivning 

Manuell lyft 

Fotstöd

Stolsvärme

Hydraulisk lyft av klippaggregat

Big-Tire kit 

Justerbara Styrspakar

Fotplatta

Mugghållare

Grammer Komfortstol

Komfortstol inkl. armstöd

Not. Ovan listade tillbehör är de mest populära tillvalen till Walker maskiner, har ni frågor om alternativa tillbehör vänligen kontakta 
Walker Mowers Sweden AB.   

S* = Ingår som standard 
E* = Tillbehöret kräver enhetsfäste
G* = Möjligt enbart om maskinen är utrustad med Grammer komfortstol

R21        B27i        H37i     D21d-SD      S18        D21d        T27i

G*

R21        B27i        H37i     D21d-SD      S18        D21d        T27i



Walker Mowers Sweden AB
Bävervägen 13, 352 45 Växjö 

Tel. 0470-485 45 
info@walkermowers.se 
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.

Återförsäljare


