LC 141Li
Tato sekačka je ideální volbou pro majitele domů a zahrad nebo pro sečení menších, členitých
ploch. Sekačka na baterie s intuitivním ovládáním je schopna bez problémů posekat průměrně
velkou zahradu rychle a tiše na jedno nabití. Je snadno ovladatelná díky kompaktnímu designu
žacího ústrojí a ergonomicky tvarované rukojeti. Dobře se s ní manévruje i v malých kruzích. Je
kompatibilní se všemi BLi bateriemi značky Husqvarna.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ

Rychlé a snadné nastavení výšky
sečení. Jednou pákou pohybujete
celým skeletem sekačky.

LI-ION BATERIE

SAVE™

Li-ion baterie zajišťuje dlouhou
výdrž a špičkový výkon.

Ekonomický režim savE™ snižuje
otáčky motoru, a tím prodlužuje
provozní dobu stroje.

VOLNOST POHYBU
BEZ KABELU

Bez benzinu, hluku a bez
škodlivých emisí, zato s rychlým a
jednoduchým startováním.
Výkonná 36V Li- ion baterie je
určena pro spolehlivé a
dlouhotrvající užívání, je navržena
tak, aby vydržela až několik set
nabití.
Baterie Husqvarna ocení
pokrokoví uživatelé. Jsou vhodné
také do všech akumulátorových

Vlastnosti
• Tichý provoz

• Sklápěcí rukojeť

• Ergonomická rukojeť

• Zvedací rukojeti přední a zadní

• Nastavitelná výška rukojeti

• Intuitivní klávesnice

Technické údaje
Typ motoru

Elektrický

Systém pohonu

Bez pojezdu

Materiál skeletu

Ocel

Metoda(y) sečení

Sběr/Zadní výhoz

Sada BioClip®

K dispozici jako příslušenství

Mulčovací ucpávka BioClip®

K dispozici jako příslušenství

Šířka záběru

41 cm / 16,14 palců

Výška sečení, min-max, mm

25 - 75 mm / 0,98 - 2,76 palců

Polohy pro nastavení výšky sečení

10

Nastavení výšky sečení

Centrální
Pevná horní část s tkaninovým vakem

Typ sběrného koše
Objem sběrného koše, litry

50 l / 1,77 krychlových stop

Typ rukojeti

Ergonomický

Nastavitelná výška rukojeti

Rychlé nastavení (2 kroky)

Kolečka s ložisky, přední/zadní

Ano / Ano

Sklápěcí rukojeť

Ano

Průměr kol, přední/zadní, cm

170 mm/203,2 mm / 6,69 palců/8 palců

Hmotnost, kg

20 kg / 44,09 liber

POLOŽKY
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