
Standardní výbava 
 

Funkce tempomatu 
Pro zvýšení jízdního komfortu lze funkci pohodlně aktivovat stisknutím tlačítka.  Nemusíte na velkých 
plochách mít neustále sešlápnutý plynový pedál. Můžete tak ovládat rychlost své pojezdové sekačky STIHL 
automaticky a neúnavně pokračovat v práci. 

 

 

 

 

Turf pneumatiky 
Velké turf pneumatiky sekačky STIHL s pojezdem chrání trávník. Díky svým zaobleným ramenům 
pneumatiky snižují tvorbu jízdních stop. Budete tak se svým trávníkem zacházet šetrněji. 

 

 

 

 

Tažné zařízení 
Integrované závěsné zařízení umožňuje snadnou montáž příslušenství, jako je pohodlný sklopný přívěs 
PICK UP 300, který lze použít také jako kolečko. 

 

 

 

 

LCD displej 
Díky vysoce kontrastnímu LCD displeji máte pod kontrolou všechny důležité funkce sekačky s pojezdem, 
včetně provozních hodin, napětí baterie, připravenosti koše na sběr trávy, stavu naplnění koše a doby 
vyprázdnění, stavu naplnění palivové nádrže, tlaku oleje monitorování, aktivace žacího ústrojí. 

 

 

                                     

Centrální nastavení výšky sečení 

Páka pro centrální nastavení je umístěna přímo vedle sedadla řidiče. Umožňuje individuální nastavení 
výšky sečení až v osmi krocích. 

 

 

 

Robustní rám 
Robustní rámová konstrukce zajišťuje potřebnou stabilitu a jízdní komfort. Kompaktní design pojezdové 
sekačky STIHL přesvědčí také při práci s příslušenstvím, jako je například sada na odklízení sněhu. 
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Synchronní žací ústrojí 
Synchronní žací ústrojí zajišťuje stálou kvalitu sečení a optimální transport trávy do vyhazovacího 
žlabu. To je umožněno synchronizovaným otáčením lopatek, které jsou posunuty o 90°. 

 

 

 

 

Odpružené a nastavitelné sedadlo 
Perfektní polohu sedadla lze nastavit bez použití nářadí. To umožňuje individuální přizpůsobení sedadla 
řidiče téměř jakékoli tělesné velikosti. 

 

 

 

 

 

Nízký krok 
Nízký nášlap u sekaček STIHL s pojezdem poskytuje dostatek prostoru pro nohy a umožňuje pohodlné 
nasedání a sesedání. 

 

 

 

Systém řízení sběru trávy 
Systém řízení zachycování na obou stranách žacího ústrojí zajišťuje optimální sbírání stébel trávy po celé 
pracovní šířce. Navádí trávu k žacím nožům. 

 

 

 

 

Koš na trávu s vyklápěním 
Plastový koš na sběr trávy lze bez námahy vyprázdnit ze sedadla řidiče pomocí příďové 
rukojeti. Konstrukce „vyklápěče“ zajišťuje optimální plnění a vyprazdňování sběrného koše bez 
zbytků. Čištění lze také snadno provést. 

 

 

 

Jedno pedálové ovládání pohonu 
U jedno pedálového ovládání pohonu STIHL lze pro usnadnění rychlého manévrování pohodlně přepínat 
směr jízdy mezi chodem vpřed a vzad pomocí ruční páky. Pedál citlivý na tlak umožňuje jemné ovládání 
rychlosti mezi maximální rychlostí a klidem. Samostatný brzdový pedál zajišťuje okamžité zastavení. 

 

 



 

Elektromagnetická spojka nože (EBC) 
Spojkový systém pro aktivaci žacího ústrojí usnadňuje zapínání a vypínání nožů. Lze jej pohodlně ovládat z 
ovládacího panelu. 

 

 

 

Dodatečné vybavení 

Funkce mulčování 
S mulčovací vložkou lze pojezdové sekačky STIHL přeměnit na mulčovací sekačky. Za tímto účelem se 
sběrný koš jednoduše vyjme a mulčovací vložka se zasune do tunelu sběrače trávy. To umožňuje rozdrcení 
trávy na jemné částice uvnitř uzavřeného krytu předtím, než spadne zpět do trávníku, čímž se do půdy vrátí 
životně důležité živiny a vlhkost. Díky této přirozené formě hnojení odpadá likvidace odřezků. 

 

 

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od sortimentu a zde uvedených informací. STIHL si vyhrazuje právo na změny 
technických specifikací a vybavení. 

 


	Standardní výbava
	Funkce tempomatu
	Turf pneumatiky
	Tažné zařízení
	LCD displej
	Robustní rám
	Synchronní žací ústrojí
	Odpružené a nastavitelné sedadlo
	Nízký krok
	Systém řízení sběru trávy
	Koš na trávu s vyklápěním
	Jedno pedálové ovládání pohonu
	Elektromagnetická spojka nože (EBC)
	Funkce mulčování


