
(A)   Nyt dæksel i greb 
gør skift af  kabel 
hurtigere og lettere. 

(B)   Nyt dæksel øverst 
på maskinen gør 
skifte af  kul hurti-
gere og lettere.

(C)   Længere kabel.

(D)    Nyudviklet greb-
system med større 
kontakt letter 
betjening i yderpo-
sitioner og giver 
50% længere ræk-
kevidde. 

(E)    Udluftning i maski-
nens bund fører 
udblæsningsluften  
væk fra bruger.

(F)    Højere ydeevne og 
hurtigere løb. 660 
watt motor.
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Vedligeholdelse betaler sig!
Gennem regelmæssig pleje forbliver din hækkeklipper i lang 
tid som ny.

Efter hver klipning bør hækkeklipperen sprayes med  
FREUND HSP-spray. Når sæsonen er slut, opbevarer du 
kniven i medfølgende skede, som du forud har fyldt med 
hækkeklipperolie HPO, der beskytter kniven mod rust.

Produktbeskrivelse FHE 655 FHE 665 FHE 675

Knivlængde 550 mm 650 mm 750 mm

Ydelse 660 Watt 660 Watt 660 Watt

Klippetykkelse 26 mm 26 mm 26 mm

Kobling 2-trin 2-trin 2-trin

Vægt 4,4 kg 4,6 kg 4,8 kg

LpA/Kpa dB (A) 84/3 84/3 84/3

LwA/Kwa dB (A) 95/3 95/3 95/3

LwA (G) < 95 < 95 < 95

Vejl. pris ekskl. moms 3.796,- 3.996,- 4.196,-

Vejl. pris inkl. moms 4.745,- 4.995,- 5.245,-

Freund specialkniven 
Model Danmark
• Mest holdbare kniv
• Super skarp - perfekt snit
• Hurtigst klippende kniv
• Special kniv til tuja og stedsegrønt - udviklet

af FREUND i samarbejde med danske gartnere -
Føres kun i Danmark

Freund hækkeklippere 
Har markedets bedste snit og stor ydelse! Perfekt tand for tand.

Den nye FHE hækkeklipper er blevet  
forbedret på følgende punkter:

FREUND elhækkeklippere er kendt for sine unikke knive
Model Danmark knivene er specielt udviklet til det danske marked.  
Serien FREUND FHE Prof. leveres med flere knivvarianter, hvilket giver alle  
brugergrupper det optimale udvalg. 

Udover den kraftige og pålidelige motor er knivene af afgørende betydning for det 
rene snit. FREUND har, som producent af beskæreværktøj gennem årtier, opnået stor 
erfaring i fremstilling af elektriske hækkesakse. Allerede fra starten er FREUND’s 
elhækkeklippere blevet tildelt karakteren ”SÆRDELES GOD” af ”Stiftung Warentest”.

FREUND er et 100% tysk produkt, 
der garanterer dig markedets 
højeste kvalitet og sikkerhed.

Disse fordele finder du ved den nye FREUND FHE serie:
• Knivene er dobbeltslebne
•  Både over- og underknive er slebet med yderste præcision af

elektronisk styrede maskiner
•  De patenterede knive har en 8 mm sikkehedszone på begge sider
•  Modløbne knive med forskudte tænder sørger for roligt og stabilt løb
•  Den ekstra kraftige dækskinne på Model Danmark giver knivene optimal stabilitet
•  Over- og underkniv er hårdtforkromet i.h.t. FREUND’s høje

kvalitetskrav. Det giver færre gnidninger og markedets længste
holdbarhed samt god rustbeskyttelse

•  FREUND’s knive kan slibes op til flere gange end nogen anden kniv
•  Kniven Model Danmark er specielt fremstillet til det danske

marked Denne kniv giver markedets bedste klipning af stedsegrønt og tuja


