
Sekačka na trávu s obzvlášť širokým pracovním záběrem  a 2 sloty pro baterii, 
kompatibilní se všemi bateriemi Husqvarna pro větší pohodlí, hospodárnost a delší 
provozní dobu. Tichý a efektivní provoz s nulovými emisemi. Ergonomický design 
zahrnuje intuitivní klávesnici, jednoduché nastavení výšky sečení a snadné 
manévrování. Sekačka má vlastní pohon pro snadnější sečení středně velkých trávníků. 
Připojení Bluetooth poskytuje uživatelům data a informace o výrobku a umožňuje 
efektivnější servis. 

Husqvarna Connect 

Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna 
Connect budete mít snadný přístup 
k tipům, příručkám a doporučením 
náhradních dílů. Prostřednictvím Bluetooth 
aplikace poskytuje také další informace, 
jako provozní údaje výrobku, stav nabití, 
informace týkající se údržby a servisu. 
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do 
svých mobilů z App Store nebo Google Play.  

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

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

Místo na dvě baterie  
Plynulá hnací síla dvou baterií 
umožňuje výrazně prodloužit dobu 
sečení a dosáhnout perfektního 
vzhledu trávníku.  
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FEATURES
• Místo na dvě baterie  

• Intuitivní klávesnice pro jednoduché ovládání 

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

• Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný 
přístup k tipům, příručkám a doporučením  náhradních dílů. Aplikace 
také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje 
a upozornění týkající se údržby. 

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

• Ergonomická rukojeť 

• Zvedací rukojeti přední a zadní 

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

• Vak nepropouštějící prach 

• Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování 

• Jednoduché nastavení výšky rukojeti. 

• Volnost pohybu bez kabelu 

• Sada BioClip® je k dispozici jako příslušenství  

• Centrální nastavení výšky sečení 

• Kola s dvojitými kuličkovými ložisky 

Technical specifications

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Sada BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Nastavení výšky sečení Centrální 
Výška sečení, min., mm 20 mm
Výška sečení, max., mm 75 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení 6 
Metoda(y) sečení Sběr/BioClip®/Zadní výhoz 
Šířka záběru, cm 53 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost, kg 28 kg
Průměr kol, přední, mm 190 mm
Průměr kol, zadní, mm 230 mm

SYSTÉM POHONU

Systém pohonu S vlastním pohonem, variabilní rychlost 
Poháněná kola Zadní 
Rychlost dopředu, min., km/h 3.0 km/h 
Rychlost dopředu, max. 4.5 km/h

SPECIFIKACE MOTORU

Typ baterie Lion 
Napětí baterie 36 V
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 0.9 kW

VYBAVENÍ

Typ sběrného koše Tkaninová ochrana proti prachu 
Objem sběrného koše, litry 60 l
Sklopná rukojeť Ano 
Možnosti nastavení výšky rukojeti 2 možnosti
Typ rukojeti Ergonomická 
Měkká rukojeť Ano 
Kolečka s ložisky, přední/zadní Ano/ano 

MATERIÁL

Materiál skeletu Kompozit 
Ráfky, materiál Plast 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 95 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 93.7 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 83 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti 2.64 m/s²

ACCESSORIES



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

MULČOVACÍ SADA  
595 00 11-01

BATERIE HUSQVARNA BLI20 
967 09 17-01


