
Tato sekačka s pěší obsluhou, sběrným košem a pracovním záběrem 41 cm 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. Dodává se bez 
baterie a nabíječky. 

Ergonomická rukojeť 
Ergonomicky zalomená rukojeť a 
snadno uchopitelná ovládací páka 
umožňují snadné ovládání. 

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

Zvedací rukojeti přední a zadní 
Snadné uchopení na přední a 
zadní části pro zvedání sekačky 
při přenášení do skladu, auta nebo 
přenášení po schodech. 

Intuitivní klávesnice  
Klávesnice je velmi snadno 
ovladatelná. Veškeré informace, které 
potřebujete, najdete na jednom místě. 

Husqvarna LC 141i 



FEATURES
• Intuitivní klávesnice pro jednoduché ovládání 

• Zvedací rukojeti přední a zadní 

• Centrální nastavení výšky sečení 

• Ergonomická rukojeť 

• Jednoduché sklopení rukojeti 

• Nastavení výšky rukojeti 

• Li-ion baterie zajišťuje dlouhou výdrž a špičkový výkon. 

• Nízká hladina hluku zajišťuje příjemné pracovní podmínky a snižuje 
rušivý efekt pro okolí. 

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

Technical specifications

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Sada BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Nastavení výšky sečení Centrální 
Výška sečení, min., mm 25 mm
Výška sečení, max., mm 75 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení 10 
Metoda(y) sečení Sběr/Zadní výhoz 
Šířka záběru, cm 41 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost, kg 18.6 kg
Průměr kol, přední, mm 170.0 mm 
Průměr kol, zadní, mm 203.2 mm

SYSTÉM POHONU

Systém pohonu Bez pojezdu 

SPECIFIKACE MOTORU

Typ baterie Lion 
Napětí baterie 36 V
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 0.55 kW

VYBAVENÍ

Typ sběrného koše Pevná horní část s tkaninovým vakem 
Objem sběrného koše, litry 50 l
Sklopná rukojeť Ano 
Možnosti nastavení výšky rukojeti Rychlé nastavení (2 kroky) 
Typ rukojeti Ergonomická 
Měkká rukojeť Ano 
Kolečka s ložisky, přední/zadní Ano/ano 

MATERIÁL

Materiál skeletu Ocel 
Ráfky, materiál Plast 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 94 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 92 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 83 dB(A)

ACCESSORIES

MULČOVACÍ SADA 
589 22 27-01

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC330 
967 09 14-01

BATERIE HUSQVARNA BLI300 
967 07 19-01

BATERIE HUSQVARNA BLI10 
967 09 16-01



BATERIE HUSQVARNA BLI100 
967 09 18-01

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC80  
967 33 56-31

NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA 
QC80F 
967 62 83-01

NABÍJEČKA HUSQVARNA QC500 
967 09 15-01

BATERIE HUSQVARNA BLI200 
967 09 19-01

BATERIE HUSQVARNA BLI20 
967 09 17-01


