
Hækkeklippere 

2022 

Importør: Elano / ThorTek A/S 

  Holkebjergvej 67 

  5250 Odense SV 

  Tlf. 66 17 52 53 

  www.elano.dk 

  mail@elano.dk  Katalog nr. Hækk130122-0120 



Hækkeklippere m. benzinmotor 
 

Præcise og velafbalancerede hækkeklippere kombineret med robuste 

motorer og knive af høj kvalitet. 

Efco hækkeklippere er udstyret med mange fordele og motorerne er 

forsynet med ”primer” karburator og ”Easy One” startsystem, som 

sikre let og hurtig start. 

Knivene er præcisionsslebne og fremstillet i specialstål. 

Effektiv kraftoverførsel og minimale vibrationer gennem det 

robuste gear i aluminiumshus med tandhjulsdrev indkapslet i 

lejer. 

”Easy One” startsystem. 

Special stempel med 2 stempelringe sikre motoren lang levetid. 

Stort papirluftfilter for bedre filtreringskapacitet. 

Elektriske modeller med dobbelte sikkerhedskontakter. 

TG 750E - Justerbart håndtag - 3 positioner. 

TG 2600XP - Justerbart håndtag - 5 positioner. 

TG 2800XP - Justerbart håndtag - 5 positioner. 

Effektiv vibrationsdæmpning med 4 fjedre, som holder håndtaget 

isoleret fra motor og klipperaggregat. (TG2650XP-TG2800XP). 

Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl. 

Anførte priser er vejledende udsalgspriser 



Elektriske hækkeklippere. 
 

Støjsvage og effektive hækkeklippere i moderne konstruktion til den private havemand. 

 

• Dobbelsidet og robust knivsæt sørger for præcis og vibrationsfri klipning.       

Hækkeklipperne er forsynet med dobbelte sikkerhedskontakter til knivstop. 

• Bageste håndtag kan drejes i 3 positioner. 

 0580.89001 

 TG 605E 

Motor 600W / 230V 

Knivsæt Dobbelt - 570 mm 

Tandafstand 24 mm 

Justerbart 

håndtag 

Ja 

3 positioner 

Vægt 3,6 Kg 

Lh/rh vibrations 

niveau 

2,3 / 2,9 m/s² 

Pris ex. moms / 

incl. moms 

968,00 

1210,00 

• Bageste håndtag kan drejes i 3 positioner med 90° intervaller. 

• Monteret med ”syncrostop” system. Standser knivene øjeblikkeligt når et af sikker-

hedsgrebene afbrydes. 

• Termisk afbryder, hvis motoren overbelastes. 

 0580.29051 

 TG 750E 

Motor 700W / 230V 

Knivsæt Dobbelt - 700 mm 

Tandafstand 30 mm 

Justerbart 

håndtag 

Ja 

3 positioner 

Vægt 4,3 Kg 

Lh/rh vibrations 

niveau 

< 2,5 m/s² 

Pris ex. moms / 

incl. moms 

1596,00   

1995,00 

Kan drejes i 3 

positioner 

Kan drejes i 3 

positioner 



Professionelle  motorhækkeklippere. - Euro 2 
 

• Knivsæt i specialstål med stor tandafstand og lange skæretænder giver et perfekt 

klipperesultat. 

• Robust gear i aluminiumshus med tandhjulsdrev indkapslet i lejer, sikre lang levetid, 

lavt støjniveau og minimale vibrationer. 

• Specialstempel med 2 stempelringe, sikre motoren lang levetid. 

• Walbro karburator med primer og ”Easy One” startsystem - let og hurtig start. 

• Avanceret tændingssystem med digital tændspole og elektronisk omdr. begrænser, 

som sikre konstant ydelse ved alle motoromdrejninger. 

• Lavt benzinforbrug. 

• Antivibrationssystemet med 4 fjedre dæmper vibrationerne til et absolut minimum. 

• Bageste håndtag kan drejes 180° i 5 forskellige positioner (90° V / 90° H) 

(TG2460P/TG2470P). 

 0580.99011 0580.99021 0580.49111 

 TG 2460P TG 2470P Oleo Mac HT27S 

Slagvolumen 21,7 cm³   25,4 cm³ 

Effekt 1,0 Hk / 0,75 kW   1,2 Hk / 0,9 kW 

Knivsæt Dobbelskær 

600 mm 

Dobbelskær 

750 mm 

Enkeltskær 

750 mm 

Tandafstand 35 mm  

Kobling Ja 

Justerbart 

håndtag 

Nej 

Fast 

Ja 

5 positioner   

Vægt 5,2 Kg 5,8 Kg 5,2 Kg 

Lh/rh vibrations 

niveau 

3,8 / 4,5 m/s² 6,0 / 7,8 m/s² 6,6 / 8,6 m/s² 

Pris ex. moms / 

incl. moms 

3800,00 

4750,00 

3980,00 

4975,00 

2556,00 

3195,00 

Kan drejes i 5 

positioner Kan drejes i 5 

positioner 



  Periodisk vedligeholdelse. 

 

• Undersøg jævnligt knivsættet. Udskift knivsættet, hvis der forekom-

mer beskadigelser eller  nedslidning. 

• Efter klippersæsonen: Adskil knivsættet og rens knivene for snavs. 

Påfør et tyndt lag olie på knivsættet for at undgå rust. 

• Rengør periodisk maskinen med en blød børste eller en klud. 

• Undersøg periodisk luft– og benzinfilter (modeller med benzinmoto-

rer) og udskift hvis nødvendigt. 

• Rens cylinderens køleribber med en børste eller med trykluft 

(modeller med benzinmotorer). 

• Undersøg og rens tændrøret periodisk. Undersøg lyddæmper og ef-

terspænd bolte og møtrikker (modeller med benzinmotorer). 

• Efter hver 20 timers drift smøres reduktion- / drivmekanismen med 

fedt / olie. 

TGi 45 batteridrevet hækkeklipper 

Se katalog med batteridrevne produkter. 



Trykstøbt cylinder med nickel belægning. Stålkrumtap / plejlstang 

- stempel med 2 stempelringe. 

Filterholder med anti-back-flow element (Emak patent). Forhindre 

brændstoffet i at trænge ind i luftfilteret. 

Knivsættet har et klipperområde på 180°. Den justeres trinvis i 12 

forskellige positioner. Kan foldes helt ned mod rigrøret under 

transport. 

A (Grafisk) tegnforklaring ang. Start. 

B ”Primer” benzinpumpe til hurtig start ved kold motor. 

C Tænd / stop kontakten returnerer automatisk til ”on”       

 positionen efter hvert stop. 

Easy on: Let start system. 

Komfortabelt loop håndtag med blød gummibelægning. 

EH 48 - 0580.59012 



 DS2410H 

0613.79060 

DS2410HL 

0613.79062 

Motor Emak 2-takts motor (Euro2) 

Slagvolumen 21,7 cm³ 

Effekt 1,2 Hk / 0,9 kW (rpm 8500) 

Max motor omdr. m. redskab 10300 

Tændingssystem Digital 

Tændrør CMR7H (NGK) 

Benzin / olie blanding 2% - 50:1 med org. 2-takst olie 

4% - 25:1 ved brug af alternativ olie 

Benzintank 0,4 liter 

Primer Ja 

Drivaksel Lige - 7 mm. stål 

Maskinlængde 1,8 m. 2,4 m 

Kobling Ja 

Antivibrationssystem Motorhus og rør 

Knivtype / Knivlængde - EH48 Kan drejes i 12 positioner fra 0° til 180° / 480 mm 

Tandafstand 35 mm 

Vægt 6,8 Kg 7,1 Kg 

Lh/rh vibrations niveau 8,0 / 6,5 m/s²  

Pris ex. moms 

Pris incl. moms 

4016,00 

5020,00 

4056,00 

5070,00 

Tilbehør til stanghækkeklipper  -  EP120 

0630.90033 

Pris ex. Moms: 2348,00 

Pris incl. Moms: 2935,00 Kan drejes i  

5 positioner. 

Euro 2 
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