
   
Centrální nastavení výšky sečení 
Centrální nastavení výšky sečení má díky pružině lehký chod a dá se v několika 
stupních nastavit na požadovanou výšku sečení. Stupnice ukazuje aktuálně nastavenou 
výšku. 

 

 

   
Motor ReadyStart s jednoduchým startováním 

Rozhodující výhoda při startování: Snadné, pohodlné a bezpečné startování. 
Automatický sytič usnadňuje startování sekačky jak při studeném, tak i teplém 
motoru. 

 

 Pohon kol 

Pohon kol motorem usnadňuje sečení trávníku především na velkých plochách a na 
svazích. 

 

 

  Nůž s optimálním prouděním 

Nůž s optimálním prouděním profukuje trávu jen takovým množstvím vzduchu, jaké 
je potřeba. Díky minimálnímu odporu je dosaženo větší výdrže na jedno nabití. 
Integrovaný bod ohybu na noži chrání klikový hřídel před poškozením. 

 

  Sklopný sběrný koš na trávu s indikátorem naplnění Plastový sběrný koš 
na trávu se díky sklopnému mechanismu mimořádně snadno otevírá a vyprazdňuje. 
Proudění vzduchu při sečení navádí posečenou hmotu do sběrného koše a stará se o 
dobré využití kapacity koše. Lamely nacházející se v koši odvádí vzduch bočními 
otvory směrem k zemi. Uživatel i sekačka jsou tak chráněni před zvířenými 
nečistotami. Správný čas k vyprázdnění koše je signalizován indikátorem naplnění. 
 
 

 
 

Kola s lehkým chodem 
Pojezdová kola našich akumulátorových sekaček jsou robustní a vynikají 
dlouhou životností. Jejich trakční vzorek udržuje stabilní směr při jízdě a 
současně umožňuje perfektní manévrovatelnost se strojem při práci. 
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Přepravní madlo 

Přepravní madlo integrované do přední části těla sekačky umožňuje pevný a 
pohodlný úchop stroje při transportu. 

 

 

   
Komfortní jednodílné vodicí držadlo 

Sklopné komfortní jednodílné vodicí držadlo zaručuje snadnou manipulaci při sečení 
a snadné vyjímání sběrného koše na trávu. Kromě toho sekačka při skladování a 
přepravě nezabere tolik prostoru. Držadlo lze bez použití nástrojů nastavit podle 
výšky uživatele. 

 

  Jednodílná polymerová skříň 
Jednodílná polymerová skříň je vyrobena z vysoce kvalitního polymeru odolného 
proti nárazům, vysoké teplotě a ultrafialovému záření. 

 

Výbava pro dodatečné doplnění 
 

Mulčovací funkce 
S mulčovací soupravou tvořenou mulčovací vložkou a multi-nožem můžete uzavřít 
žací ústrojí a zajistíte, aby čerstvě posekaná tráva rozmělněná na mimořádně drobné 
částice padala zpět do travního drnu a posloužila jako přírodní hnojivo bohaté na 
živiny. 
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