
Elektrická sekačka s intuitivním ovládáním a snadným startováním, která je schopna 
bez problémů posekat středně velkou zahradu rychle, perfektně a s téměř tichým 
motorem bez přímých emisí. Sekačka je díky ergonomicky tvarované rukojeti snadno 
ovladatelná a snadno se startuje. Je vybavena velkým 50 l látkovým vakem na trávu a 
centrálním nastavením výšky sečení. Ideální volba pro majitele domů a zahrad nebo pro 
sečení členitých ploch.  

Sklopná rukojeť 
Jednoduché sklopení rukojeti pro 
úsporu místa při skladování. 

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

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

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

HUSQVARNA LC 141C 



FEATURES
• Ergonomická rukojeť 

• Snadné uchopení pro zvedání vpředu 

• Centrální nastavení výšky sečení 

• Jednoduché sklopení rukojeti 

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

• Jednoduché nastavení výšky rukojeti  

Technical Specifications

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./ min 3200 ot./min
Výstupní výkon 1.8 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 27000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 23000 g
Objem sběrného koše, litry 50 l
Šířka záběru, cm 41 cm
Možnosti nastavení výšky rukojeti Rychlé nastavení (2 kroky) 
Hmotnost, kg 21.4 kg
Průměr kol, přední, mm 170 mm
Průměr kol, zadní, mm 203 mm
Rozvor, cm 58.5 cm

VYBAVENÍ

Sada BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Mulčovací ucpávka BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Typ nože Pro sběr 
Sběrný koš Součást dodávky 
Typ sběrného koše Pevná horní část s tkaninovým vakem 
Objem sběrného koše, litry 50 l
Deflektor Ne 
Systém pohonu Bez pojezdu 
Poháněná kola N/A 
Sklopná rukojeť Ano 
Sklopná rukojeť Ano 
Typ rukojeti Ergonomická 
Zástrčka Type G - 230 V 
Rukojeť nastavitelná do stran Ne 
Měkká rukojeť Ano 
Ovládání plynu Ne 
Kolečka s ložisky, přední/zadní Ano/Ano 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Spotřeba paliva 0 g/kWh 
Zdroj energie Elektrický 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu Ocel 
Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 3000 g
PE (polyetylén) celkem 15 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 26 g
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 26 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) 96.0 dB(A) 
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 94.0 dB(A) 
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 85 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti 2.0 m/s² 

BALENÍ

Výška balení 440 mm
Délka balení 780 mm
Objem balení 181.90 dm³ 
Šířka balení 530 mm
Vrstvy na paletě 4 
Počet ve velkoobchodním balení 1 


