Test av gressklippere 2016
Se vår test av gressklippere, og velg riktig når
du kjøper ny.
Denne testen sammenligner tilsvarende
maskiner fra Jula, Plantasjen, Jernia og Proffia.
Subjektiv men informativ
Denne testen er alt annet enn objektiv. Den er laget
av Proffia, kun for å selge flere gressklippere. Likevel
tror vi den har en verdi for den som er på jakt etter
en ny, god gressklipper.
Proffia har en rekke dyrere, bedre utstyrte og mer
solide maskiner enn sine konkurrenter. Når disse
sammenlignes med en billig kjedemodell får man
gjerne et galt og misvisende bilde av prisene. Proffia
ønsker med denne gjennomgangen å belyse
forskjellene, slik at du kan velge riktig.
Lav eller høy pris?
Det kan være dyrt å kjøpe billig. Hos Proffia kan du
velge i flere prisklasser, men de aller billigste
modellene har vi valgt å ikke selge. Alle maskiner
solgt hos oss er solgt med en målsetning om
fornøyde kunder. Det tror vi ikke er mulig ved å selge
de maskiner som er helt “ribbet” for de smarte og
solide løsningene. En riktig maskin i forhold til
bruken er vesentlig for levetid. Lang levetid er igjen
vesentlig for hva det faktisk koster å ha en
gressklipper.
Hva skjer når man trenger hjelp?
Proffia har eget verksted, og delelager basert på de
modeller solgt hos oss. Kjøper du et annet sted,
finnes det ikke deler å få her i byen, og
bestillingsgebyr spiser opp deler av det du sparte på
å kjøpe en billigere modell.
Service tilbys også med rabatterte priser gitt at
maskinen er kjøpt på “rett” sted.
Er det egentlig en Test?
Nei, dette er vel egentlig en produktsammenligning.
Men for at flest mulig skal lese den, valgte vi å kalle
det begge deler.
Vi håper du kan tilgi oss, og at du finner
gjennomgangen informativ.

Hva betyr

Hva gjør Multiclip?
Stigas multiclip -system er “det originale” system for
oppmaling av gress, i motsetning til sideutkast eller
oppsamling.
Gresset finmales og slippes ut på plenen som gjødsel. Små
biter faller ned til bunnen og blir ikke liggende oppå slik det
gjør når du klipper med sideutkast eller en oppsamlerklipper
uten oppsamleren påmontert.
Velprøvd
Mens andre produsenter i årevis fortalte at man måtte samle
opp gress, perfeksjonerte Stiga sitt multiclip-system.
Multiclip er patentert, og andre har etterhvert kommet etter
med sin tilnærming, og kaller det bioklipp. Multiclip har vært
solgt i mer enn 30 år, og er fortsatt den beste løsningen for
en fin plen.

+

i Proffia -logoen?

Pluss er vår definisjon av en Proffia kunde. Siden 1997
har tusenvis av kunder kjøpt maskiner hos oss, mens
andre har vært innom for å få hjelp til maskiner kjøpt
andre steder.
For å gjøre det så enkelt som mulig, sier vi følgende:
Alle som har kjøpt en eller flere maskiner hos oss er en
pluss-kunde. Og alle Pluss-kunder har en rekke fordeler.
Eksempler på dette er:
• Spesielt gode tilbud og kampanjer
• Ekstra rabatt på enkelte varegrupper
• Prioritet i verkstedskø
• Ekstra rabatt på enkelte varegrupper
• Utvidet garanti og mulighet for serviceavtale
Ved kjøp av gressklipper spanderer Proffia motorservice
etter den første sesongen. Lever maskinen mellom 15.
september og 1. april for gratis service.

Spar tid
30% av tiden til gressklipping brukes til stans underveis for å
tømme oppsamleren. Denne tiden kan du nå bruke på noe
trivelig. Plenen holder også bedre på vann, så du sparer tid
med mindre vanning.

Verksted og delesalg
Proffia´s verksted reparerer alle hage og
rengjøringsmaskiner uten timebestilling. Våre teknikere
kan også komme hjem til deg dersom maskinen er tung
å transportere.

Spar penger
Gresset tar opp næring fra plenen, og om du klipper gresset
av og kjører det bort, må du tilføre ny næring. Med Multiclip
får plenen tilbakeført all næring som er i gresset, hvilket gir
mindre behov for ny gjødsel. Pengene du sparer på gjødsel,
kan for eksempel brukes på en bedre middag.

Fra 2016 fører Proffia kun deler til maskiner kjøpt hos
oss. Vi reparerer alt, men tilbyr kun delesalg til våre
pluss-kunder.

Ikke plag naboen
Knivene på en Multiclip skaper mindre støy enn kniven på en
oppsamlerklipper. Vil du være ekstra vennlig, kan du jo kjøpe
en batteridrevet Multiclip på 80 Volt -like sterk som en
bensinmotor.

Retur av gammel maskin
Hos Proffia er du velkommen til å levere din gamle
maskin, enten det er en gressklipper, høytrykkspyler
eller traktor. Vi besørger en miljøriktig avhending, slik at
din samvittighet forblir ren.

Produktsammenligning 2016

Jula, Stiga Multiclip

Plantasjen, Stiga Multiclip

Jernia. Stiga Multiclip

Proffia, Stiga Multiclip

1.999,-

2.995,-

3.399,-

5.850,-

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei, skyvemodell

Nei, skyvemodell

Ja, trekk på fremhjul

Ja, trekk på fremhjul

Motor

100cm3

100cm3

125cc

163cm3

Effekt

1,55kW

1,55kW

1,75 kW

2,59 kW

Enkle, harde plasthjul

Enkle, harde plasthjul

Enkle, harde plasthjul

Solide hjul i 2 typer kompositt

Klippebredde

45

45

45

48

Bøyle -løsning

Enkel type (lav)

Enkel type

Enkel type

Ergonomisk, solid profftype

Avvibrering

Nei

Nei

Nei

Ja

Dobbel beskyttelse for
kniv

Nei

Nei

Nei

Ja

4 ulike spaker

4 ulike spaker

Sentral, tynn spake

Sentral, robust spake

-

Nei, enkel bøyle

Nei, enkel bøyle

Ja, komfortabel spake, lett å koble
inn og ut.

Nei

Nei

Ja, Galvanisert

Ja, Galvanisert

Nei / Nei

Nei / Nei

Nei / Ja (delvis)

Ja / Ja

Nei

Nei

Nei

Ja, leveres montert om ønskelig

Pris (per 4/7 -2016)
Inklusive service
Fremdrift

Hjul

Høydeinnstilling
Ergonomisk formet
fremdriftsbøyle
Rustbeskyttet
Verksted/fagkunnskap
Ferdig montert?

