TESTAR
BENSINGRÄSKLIPPARE!

BÄSTA KLIPPET
FÖR GRÄSMATTAN
Att klippa gräs kan vara en svettig historia, men med en bensindriven
gräsklippare görs jobbet snabbt och effektivt. Allt om Trädgård testar
åtta varianter och hittar flera bra modeller och en unik vinnare.
Text: MARIE ONÄNG/WISEGUIDE Foto: JESSICA GOW, COLOURBOX

Trädgårdsdesigner
Tony Johansson.

Gräs växer snabbt, och har man
stora ytor att klippa kan en bensindriven
gräsklippare vara rätt maskin för jobbet.
Men skillnaderna mellan olika modeller
är stor – såväl när det gäller pris som manövrering och kapacitet. Av de åtta testade
modellerna, som kostar mellan 4 200 och
8 600 kronor, presterar den dyraste bäst.
Gräsklipparen från Honda, som blev bäst
i test, är en mångsidig modell med mycket
genomtänkt design. Man kan i minsta detalj
justera maskinens hastighet, och även
hur mycket av gräset som ska samlas upp.
Honda är unik, då man kan stanna kniven
medan motorn är i gång – och därmed
slippa onödiga stopp och omstarter.
Gemensamt för alla testade modeller
utom Klippo är att man kan välja mellan
uppsamling och ”mulching”. Vid mulching
klipps gräset i små bitar som får ligga kvar
och återgå till gräsmattan som gödsel.
– Jag tycker det är viktigt med en maskin
där man kan välja att mulcha gräset. Dessutom får den gärna vara tyst och miljövänlig, säger Tony Johansson, som driver
företaget Egyptens Oas i Hällingsjö. Han är
trädgårdsdesigner och tidigare vinnare av
SVT:s Trädgårdskampen.
De flesta bensingräsklippare har både
uppsamlare och mulchfunktion. Klippo är
testets enda renodlade mulchingmaskin.
Modellen levererar ett perfekt resultat på

fast yta, men på mjukare gräs sjunker maskinen ner och ger ett bristfälligt resultat.
Samma sak händer med maskinen från
AL-KO, som får dela sistaplatsen med Klippo. Till modellen från Husqvarna behöver
man köpa ett tillbehör för mulching.

Matcha klippare med trädgård
Vissa maskiner passar bättre för vissa
trädgårdar. Generellt bör gräsytans storlek
avspegla vilken klippbredd man väljer. Det
är även bra att undersöka vilken hastighet som är lämplig. De flesta av de testade
modellerna har en fast hastighet med högt
tempo. Hondas och Husqvarnas hastighet
kan justeras, vilket uppskattas. Klippo har
en fast hastighet med mycket hög fart som
kräver bra flås.
Alla åtta maskiner är lättstartade. Toro
sticker ut genom att ha ett innovativt gåhandtag som reglerar hastigheten, vilket
fungerar mycket smidigt. Bästa budgetvalet är McCulloch, där man har god nytta
av de stora bakhjulen, som hjälper en att

få bra grepp i kuperad terräng.
Inför årets gräsklippning har Tony
Johansson några tips.
– Kör i olika riktning varannan gång för
att få en snyggare klippning – annars lägger
sig gräset gärna ner. Jag brukar också kolla
väderprognosen, så att jag inte klipper
för kort om det är värmebölja på väg.
Då kommer gräset att torka och bli gult. l

KLIPP KLOKT!
➺ Många maskiner har i dag mulchfunktion. Mulching betyder ungefär ”mala
ner”, och tekniken innebär att kniven som
sitter under kåpan klipper i flera olika
nivåer under sin rotation. Grässtråna finfördelas och sprids ner i gräsmattan.

➺ Klipp inte gräset kortare än 40 millimeter, för att undvika att det blir slitet
och uttorkat.

➺ Använd alltid hörselkåpor – och tänk
på grannarna. Klipp inte för sent på
kvällen eller för tidigt på morgonen.

Så gjorde vi testet
➺ Testföretaget Wiseguide har testat åtta bensindrivna gräsklippare i två moment
– på en hård, hinderrik yta, samt på en kuperad yta med mjukare underlag. Gräsklipparna
har bland annat jämförts utifrån hanteringssmidighet och utifrån klippresultat. De har
bedömts efter kriterierna användning, kapacitet och kvalitet. Maxpoäng är 15.
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HONDA HRX 476 VY
Betyg: 14/15.
Kommentar: Bäst i test!
Pris: Ca 8 600 kr.
Funktioner: Mulching,
uppsamlare, mellanlägen
i flera steg.
Motoreffekt: 2,7 kW.
Tankvolym: 0,9 l.
Klipphöjd: 25 – 79 mm
(7 steg).
Klippbredd: 47 cm.
Vikt: 42 kg.

Omdöme: Den här maskinen har allt man kan önska sig, när det gäller både
funktion och kvalitet. Med
flera lägen mellan full och
delvis mulching samt uppsamling i bra behållare
är sidoutkast överflödigt.
Hastigheten är bekvämt
ställbar. Ett stort plus är
att man kan stanna kniven medan motorn fortsätter att gå – det gör maskinen unik i testet. Den är

den enda som inte behöver startas om när man
släpper död-mans-grepp
för att flytta ett hinder.
Modellen upplevs dessutom som tystare än de
flesta andra. Ett marginellt minus är att handtagets översta läge är
något lågt för den som är
lång. Överlag är det en
välbyggd maskin med
många finesser.

Motorn kan gå
med kniven
avstängd.
Utmärkt resultat.
Justerbar
hastighet.
Något lågt
handtag.

Bäst i

test!

DELBETYG
Användning: 4.
Kapacitet: 5.
Kvalitet: 5.

TORO RECYCLER 55 AD
Betyg: 13/15.
Kommentar: Innovativt
handtag.
Pris: Ca 6 300 kr.
Funktioner: Mulching,
uppsamlare, sidoutkast.
Motoreffekt: 4,8 kW.
Tankvolym: 1,5 l.
Klipphöjd: 25 – 102 mm
(5 steg).
Klippbredd: 55 cm.
Vikt: 36 kg.

Omdöme: Detta är en
maskin som klarar allt
från att mulcha fint till att
kasta ut och samla upp.
Handtaget anpassar maskinens hastighet efter
hur fort man går, vilket är
unikt och mycket smidigt.
Likaså är maskinen lätt
att manövrera och lämnar
ett perfekt klippresultat.
Det är bekvämt att mulchingläget ställs in direkt

på maskinen, och inte kräver en extra plugg att hålla reda på. Motorn är
stark och klarar alla testmoment med bravur. Motorljudet upplevs däremot
som högt. På minuskontot
hamnar också den vita
uppsamlaren i tyg som
snabbt blir smutsig.
Handtag som reglerar
hastigheten.

Ställer smidigt
om till mulching.
Stark motor.
Klipphöjd måste
ställas in på
vardera hjul.
Högt arbetsljud.
DELBETYG
Användning: 4.
Kapacitet: 5.
Kvalitet: 4.

VIKING MB 448 TC
Betyg: 11/15.
Kommentar: För den
mindre tomten.
Pris: Ca 5 700 kr.
Funktioner: Mulching,
uppsamlare.
Motoreffekt: 2,0 kW.
Tankvolym: 0,8 l.
Klipphöjd: 25 – 75 mm
(10 steg).
Klippbredd: 46 cm.
Vikt: 27 kg.

Omdöme: Ett modernt
och smart alternativ för
den som inte har alltför
kuperade ytor att klippa,
men som smidigt vill ta sig
runt buskar. Klippbredden
är i klass med testvinnaren, men med mindre motor och lägre vikt forcerar
Viking inte terräng lika effektivt. Däremot är den
lätt att hantera. Handtagets enkla bygel bygger

på nytänk och gör det lätt
att komma nära buskar,
samt att hänga på uppsamlaren. Centralt justerad klipphöjd fjädrar både
uppåt och nedåt. Den
fasta hastigheten är klart
godkänd. Minus för ljudet
som förstärks något av
plastkåpan.
Lätt justerbar klippbredd.

Modern och genomtänkt design.
Smidigt handtag.
Presterar sämre på
kuperade ytor.
Svårtömd
uppsamlare.
Något högt arbetsljud.
DELBETYG
Användning: 4.
Kapacitet: 3.
Kvalitet: 4.

STIGA TURBO 48 SE B
Betyg: 11/15.
Kommentar: Robust
design.
Pris: Ca 6 700 kr.
Funktioner: Mulching,
uppsamlare.
Motoreffekt: 2,5 kW.
Tankvolym:1 l.
Klipphöjd: 25 – 90 mm
(6 steg).
Klippbredd: 46 cm.
Vikt: 40 kg.
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Omdöme: Stigas maskin
kan beskrivas som gräsklipparnas Volvo, med robust design och en stark
motor. Det är bekvämt
med nyckelstart, och valfriheten mellan effektiv
mulching och uppsamling
uppskattas. En stabil men
tung maskin. De stora
bakhjulen ger bra grepp,
men att kniven inte når
längre än en bra bit innan-

för hjulen är irriterande.
Det går inte att spåra
mellan klipplängderna,
och i högt gräs blir det en
synlig sträng kvar. Uppsamlaren är rymlig och
stabil, men läcker något i
överkant och är svår att
haka på efter tömning.
Enkel nyckelstart.
Handtaget kan ställas
ovanligt högt.

Klipphöjden
justeras centralt.
Lämnar en
sträng gräs när
man spårar.
Tung och osmidig.
Uppsamlaren
läcker något.
DELBETYG
Användning: 3.
Kapacitet: 4.
Kvalitet: 4.

esign!
Genomtänkt d

HUSQVARNA LC 353VI
Betyg: 11/15.
Kommentar: Stor och
stark.
Pris: Ca 6 900 kr.
Funktioner: Uppsamlare
(tillbehör för mulching kan
köpas till).
Motoreffekt: 2,7 kW.
Tankvolym: 1 l.
Klipphöjd: 25 – 75 mm
(5 steg).
Klippbredd: 53 cm.
Vikt: 42 kg.

Omdöme: En stor och robust klippare med en rejäl
uppsamlare. Tack vare
elektrisk start genom
manöverbygel slipper man
dra i ett snöre. Variabel
hastighet genom dubbla
reglage, vilket uppskattas. Den upplevs dock
som känslig och det är lite
svårt att hitta rätt läge.
Motorn är stark och klippförmågan god även
i högre gräs, men det

känns snålt att behöva
köpa ett tillbehör för att
kunna mulcha. Plastkupan
till uppsamlaren är något
osmidig, då den tar i hinder och delvis skymmer
sikten på den ena sidan.
Stark motor.
God kvalitetskänsla.
Central justering av
klipphöjd.
Gräs fastnar i gången
till uppsamlaren.

Opraktisk
plastkupa.
Extra
kostnad för
mulching.
DELBETYG
Användning: 3.
Kapacitet: 4.
Kvalitet: 4.

MCCULLOCH M51-150WRPX
Betyg: 10/15.
Kommentar: Bästa
budgetval.
Pris: Ca 4 400 kr.
Funktioner: Mulching,
uppsamlare.
Motoreffekt: 2,3 kW.
Tankvolym: 0,8 l.
Klipphöjd: 30 – 90 mm
(6 steg).
Klippbredd: 51 cm.
Vikt: 35 kg.

Omdöme: Här får man
mycket gräsklippare för
pengarna, med en maskin
som kraftfullt tar sig fram
i kuperad terräng. Stark
motor och stor klippbredd
gör att man avverkar den
stora gräsmattan effektivt. Det är en simpel
maskin jämfört med de
dyrare och den är inte den
smidigaste att manövrera
runt hinder. Dock tar den

sig fram okej för sin storlek. Minus för ljudnivån
som upplevs hög. Modellens bra grepp och stora
bakhjul hamnar på pluskontot. För den som vill ha
en bra och enkel gräsklippare till ett lägre pris är
detta ett utmärkt val.
Stark motor.
Central justering av
klipphöjd.

Prisvärd.
Vibrerar
mycket.
Uppsamlaren
läcker uppåt.
Något osmidig
att manövrera
runt hinder.

re!

Budgetvinna

DELBETYG
Användning: 3.
Kapacitet: 3.
Kvalitet: 4.

AL-KO HIGHLINE 51.5 SP-A
Betyg: 9/15.
Kommentar: Tung och
svårmanövrerad.
Pris: Ca 4 200 kr.
Motoreffekt: 2,1 kW.
Tankvolym: 1,2 l.
Klipphöjd: 30 – 80 mm
(7 steg).
Klippbredd: 51 cm.
Vikt: 38 kg.
Funktioner: Mulching,
uppsamlare, bak- och
sidoutkast.

Omdöme: Testets billigaste maskin presterar
fullt godkänt på en hård
och plan gräsmatta, och
den har flera praktiska
funktioner. Problem uppstår dock vid mulching på
en mjuk yta där den
tunga klipparen sjunker
ner och även det högsta
mulchingläget är för lågt.
De kvarvarande stråna
blir så korta att det mulchade materialet inte kan

sjunka ner. Maskinen är
lång och tung att väga
upp på bakhjulen. Det gör
att den är svår att
svänga med. En annan
nackdel är att handtaget
inte är reglerbart på höjden. Modellen upplevs
som den mest högljudda
i testet.
Har alla klippsätt.
Central justering
av klipphöjd.

Tung
och svårmanövrerad.
Mycket högt
arbetsljud.
Problem vid
mulching.
DELBETYG
Användning: 2.
Kapacitet: 3.
Kvalitet: 4.

KLIPPO EXCELLENT SH
Betyg: 9/15.
Kommentar: Klarar inte
ojämnheter.
Pris: Ca 8 300 kr.
Funktioner: Mulching.
Motoreffekt: 2,4 kW.
Tankvolym: 0,9 l.
Klipphöjd: 30 – 60 mm
(6 steg).
Klippbredd: 48 cm.
Vikt: 32 kg.

Omdöme: Klippo sticker
ut som en renodlad mulchingmaskin, utan uppsamlare. På en riktigt fast
yta lämnar den ett perfekt resultat, men på en
något mjukare yta är
resultatet ett helt annat.
Den tunga maskinen sjunker ner och påminner
mest om en jordfräs. Att
klippa i högre gräs är ute-

slutet, då den högsta
klipphöjden är 60 millimeter. Den fasta hastigheten är lite väl snabb
och kräver bra flås. Plus
för att maskinens design
är gedigen och att den
har minimalt med delar
som kan gå sönder. Hjulrensare är också ett plus.

Gedigen design.
Klarar inte ojämnheter.
Lämnar grovt klipp.
Sjunker ner och snaggar gräset väl kort.
DELBETYG
Användning: 3.
Kapacitet: 2.
Kvalitet: 4.

Bra med framhjulsdrift.
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