
Robustní a vysoce účinná sekačka se sběrným košem a náhonem na čtyři kola, unikátní 
na trhu. Sekačka je ideální pro větší zahrady se svažitým nebo kopcovitým profilem 
nebo pro méně často udržované plochy s vyšší trávou. Díky pohonu všech kol skvěle 
zvládá jízdu přes kopce i odvodňovací příkopy.Sekačka je postavena na odolném 
žacím ústrojí ze svařované oceli a je osazena silným OHC motorem se snadným 
startováním. Snadné a pohodlné ovládání díky rukojeti s inovativním systémem 
ovládání jízdy TwinControl. LC 56-series umožňuje tři metody sečení. 

TrioClip 
Tři různé systémy sečení v jednom 
stroji. Můžete zvolit sběr, BioClip® 
(mulčování) nebo boční výhoz. 

Pohon všech kol (AWD) 
Pohon všech kol (AWD) zajišťuje 
výbornou trakci na nerovném, vlhkém 
a kluzkém terénu a na svazích. 

TwinControl 
TwinControl, obouruční ovládání 
pojezdové rychlosti, umožňuje 
přizpůsobit rychlost jízdy kvalitě 
povrchu a okolí. 

Žací nůž Crown-Cut 
Žací nůž Crown-Cut byl vyvinut s cílem 
pozvednout výsledky sečení na zcela 
novou úroveň. Jedná se o zcela nový, 
inovativní design zajišťující optimální 
sběr a funkci BioClip. 

HUSQVARNA LC 356 AWD 



FEATURES
• Žací nůž CrownCut zajišťuje optimální výsledky sečení. 

• TwinControl pro snadné přizpůsobení pojezdové rychlosti. 

• Náhon na čtyři kola zajišťuje trakci na všech plochách 

• Tři systémy sečení v jedné sekačce 

• BioClip®   

• Extra velký sběrný koš 

• Nastavitelná rukojeť pro ergonomické používání 

• Ergonomická, měkká rukojeť 

• Sklopná rukojeť pro snadné skladování 

• Motor Honda se snadným startováním 

• Rychlospojka hadice na vodu pro snadné čistění 

Technical specifications

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Nastavení výšky sečení Ve čtyřech bodech 
Výška sečení, min., mm 38 mm
Výška sečení, max., mm 108 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení 9 
Metoda(y) sečení Sběr do koše / BioClip® / Boční výhoz 
Šířka záběru, cm 56 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost, kg 39.46 kg
Rozvor, cm 67 cm
Průměr kol, přední, mm 203 mm
Průměr kol, zadní, mm 203 mm

SYSTÉM POHONU

Systém pohonu AutoWalk™ 2 
Poháněná kola Všechny čtyři 
Rychlost, km/h 4.8 km/h
Rychlost dopředu, min., km/h 0 km/h 
Rychlost dopředu, max. 4.8 km/h

SPECIFIKACE MOTORU

Výrobce motoru Honda 
Název motoru GCVX-170 
Zdvihový objem válce 166 cm³
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 2.8 kW
Typ mazání motoru Rozstřikem 
Objem palivové nádrže, litry 0.9 l

VYBAVENÍ

Typ sběrného koše Tkaninový vak se spodním odvětráváním 
Objem sběrného koše, litry 68 l
Sklopná rukojeť Ano 
Nastavitelná výška rukojeti Ano 
Možnosti nastavení výšky rukojeti Rychlé nastavení (3 kroky) 
Typ rukojeti Ergonomická 
Měkká rukojeť Ano 
Ovládání plynu Ne 
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu Ano 
Kolečka s ložisky, přední/zadní Ne/ne 

MATERIÁL

Materiál skeletu Ocel 
Ráfky, materiál ABS plast 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 98 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 84 dB(A)


