
Prvotřídní benzínová sekačka na trávu Husqvarna LC 347V nabízí vysoký výkon a 
prémiovou kvalitu sečení. Sekačka je vybavena motorem Husqvarna s automatickým 
sytičem pro snadné startování, variabilní rychlostí pojezdu a snadným nastavením 
výšky sečení. Žací ústrojí z kompozitního materiálu s šířkou 47 cm a velký sběrný koš 
zajistí perfektní vzhled trávníku. 

Snadné uchopení pro zvedání 
vpředu 
Snadné uchopení při přenášení do 
skladu, automobilu nebo nošení po 
schodech. 

Jednoduché nastavení výšky 
rukojeti 
Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve 
dvou různých výškách. 

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

Variabilní rychlost pojezdu 
Snadno nastavitelná pojezdová 
rychlost podle vaší potřeby a stavu 
trávníku. 

HUSQVARNA LC 347V 



PXM_FEATURES
• Snadné nastavení rychlosti pojezdu 

• Ergonomická rukojeť 

• Jednoduché nastavení výšky rukojeti  

• Snadné uchopení pro zvedání vpředu 

• Snadné nastavení výšky sečení 

• Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování 
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ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah 0 Ah 
Typ akumulátoru -- 

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./ min 2900 ot./min
Výstupní výkon 2.75 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 36000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 32500 g
Objem sběrného koše, litry 55 l
Šířka záběru, cm 47 cm
Zdvihový objem válce 166 cm³
Možnosti nastavení výšky rukojeti 2 možnosti
Hmotnost, kg 30.5 kg
Průměr kol, přední, mm 170 mm
Průměr kol, zadní, mm 210 mm
Rozvor, cm 67 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Zdvihový objem válce 166 cm³
Mezera mezi elektrodami 0.75 mm
Značka motoru Husqvarna 
Chlazení motoru Vzduchem 
Název motoru HS 166A 
Zapalovací svíčka Husqvarna HQT-7 
Objem palivové nádrže 1 l

VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru Papírový 
Sada BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Mulčovací ucpávka BioClip® Ne 
Spojka brzdy žacího nože (BBC) Ne 
Typ nože Pro sběr 
Sběrný koš Součást dodávky 
Typ sběrného koše Tkaninová ochrana proti prachu 
Objem sběrného koše, litry 55 l
Deflektor Ne 
Systém pohonu S vlastním pohonem, variabilní rychlost 
Poháněná kola Zadní 
Sklopná rukojeť Ano 
Typ rukojeti Ergonomická 
Rukojeť nastavitelná do stran Ne 
Měkká rukojeť Ano 
Ovládání plynu Ne 
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu Ne 
Kolečka s ložisky, přední/zadní Yes/Yes 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru Rozstřikem 
Spotřeba paliva 407 g/kWh
Spotřeba paliva 1.4 l/min
Olejový filtr Ano 
Zdroj energie Benzín 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál ovládací páky Kovový 
Materiál skeletu Kompozit 
Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 0 g 
PE (polyetylén) celkem 0 g 
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 0 g 
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 0 g 
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 
Ráfky, materiál Plast 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 95 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 86 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti 3.5 m/s²

BALENÍ
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Výška balení 444 mm
Délka balení 1132 mm
Šířka balení 537 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 


