
Robustní sekačka na trávu s pojezdem, vybavená akumulátorovým pohonem, širokým žacím ústrojím, hliníkovými ráfky 

a pohonem zadních kol. Robustní skelet žacího ústrojí z hliníku, špičkové komponenty a vysoce odolný motor komerční 

kvality činí ze sekačky LC 551iV odolný a spolehlivý stroj pro časté a dlouhodobé používání. Extrémně snadné startování 

a ovládání, možnost sběru do koše, výhozu do strany nebo mulčování. Variabilní rychlost pojezdu umožňuje přizpůsobit 

rychlost při sekání členitých trávníků a funkce savE a PowerBoost a aktivní chlazení usnadňují sekání nerovnoměrně 

vysokého trávníku. Dva sloty pro integrované akumulátory BLi a slot pro zádový akumulátor umožňují výrazně prodloužit 

dobu provozu. Sekačka je navržena pro profesionální uživatele, kteří potřebují spolehlivou a tichou sekačku s nízkými 

provozními náklady a snadnou údržbou. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na 

#tichemesto. Více na www.tichemesto.cz. POZNÁMKA: Služba Husqvarna Connect není v České republice dostupná. 

Odolnost proti povětrnostním 
vlivům (IPX4) 
Tento akumulátorový výrobek 
společnosti Husqvarna splňuje 
klasifikaci IPX4 pro odolnost proti 
stříkající vodě. Díky této vlastnosti se 
jedná o odolný a spolehlivý výrobek, 
který může být použit po celý rok za 
každého počasí. 

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

Možnost použití zádového 
akumulátoru pro delší dobu 
provozu 
Možnost použití zádového 
akumulátoru pro delší dobu provozu. 
Akumulátor lze snadno namontovat 
na sekačku, aniž  by překážel v 
manipulaci s ostatními akumulátory. 

Power Boost 
Automatické zvýšení rychlosti nože 
při sečení v náročných podmínkách 
v případě potřeby krátkodobě zvýší  
výkon 

HUSQVARNA LC 551iV 



FEATURES
• PowerBoost - zvýšení výkonu v případě potřeby  

• Možnost použití zádového akumulátoru pro delší dobu provozu 

• Intuitivní klávesnice pro snadné ovládání 

• Odolnost proti vodě (IPX4) - použití ve všech povětrnostních 
podmínkách 

• Komponenty komerční kvality 

• Boční ochranný nárazník 

• Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje 

provozní dobu stroje. 

• Místo na dva akumulátory  

• Jednoduché nastavení výšky rukojeti  

• Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování 

• Kola s dvojitými kuličkovými ložisky 

• 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. 

Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah 0 Ah 
Typ nabíječky -- 
Model akumulátoru -- 
Typ akumulátoru Lion 
Napětí akumulátoru 36 V

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./ min 3000 ot./min
Výstupní výkon 1.5 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 48000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 41000 g
Objem sběrného koše, litry 65 l
Šířka záběru, cm 51 cm
Možnosti nastavení výšky rukojeti 2 možnosti
Hmotnost, kg 41 kg
Průměr kol, přední, mm 210 mm
Průměr kol, zadní, mm 210 mm
Rozvor, cm 69 cm

VYBAVENÍ

Sada BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Mulčovací ucpávka BioClip® Ne 
Typ nože Pro sběr 
Sběrný koš Součást dodávky 
Typ sběrného koše Tkaninová ochrana proti prachu 
Objem sběrného koše, litry 65 l
Deflektor Ne 
Systém pohonu S vlastním pohonem, variabilní rychlost 
Poháněná kola Zadní 
Sklopná rukojeť Ano 
Typ rukojeti Ergonomická rukojeť (skrz sběrný koš) 
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 Akumulátor 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu Hliník 
Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 3340 g
PE (polyetylén) celkem 110 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 110 g
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 110 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 
Ráfky, materiál Hliník 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 97 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 97 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 84 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti 0.3 m/s²

BALENÍ

Výška balení 490 mm
Délka balení 1090 mm
Šířka balení 570 mm
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Počet ve velkoobchodním balení 1 


