
Akumulátorová sekačka se super snadným startováním!Husqvarna LC 142i  je 
kompaktní a lehká akumulátorová sekačka na trávu s intuitivním ovládáním, se kterou 
snadno získáte perfektně střižený trávník. Tato elektrická akumulátorová sekačka na 
trávu je ideální pro sečení malých až středně velkých ploch nebo menších členitých 
zahrad. Vybavena úsporným režimem Save™ pro delší dobu provozu s menší 
spotřebou energie. Kompatibilní s naším 36 V akumulátorovým  systémem. 

Sklopná rukojeť 
Pro snadné skladování a přepravu. 

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

Zvedací rukojeti přední a zadní 
Snadné uchopení na přední a 
zadní části pro zvedání sekačky 
při přenášení do skladu, auta nebo 
přenášení po schodech. 

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

HUSQVARNA LC 142i bez akumulátoru a nabíječky 



PXM_FEATURES
• Ergonomická rukojeť 

• Zvedací rukojeti přední a zadní 

• Centrální nastavení výšky sečení 

• Sklopná rukojeť pro snadné skladování a přepravu. 

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

• PowerBoost - zvýšení výkonu v případě potřeby  

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

• Nastartujte sekačku uvolněním pojistky a stlačením páky mrtvého 
muže dolů, pro zastavení motoru páku opět pusťte. 

• Složená sekačka zabírá minimální úložný prostor 

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

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

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./ min 3200 ot./min
Výstupní výkon 0.55 kW

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 23000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 18000 g
Objem sběrného koše, litry 50 l
Šířka záběru, cm 42 cm
Možnosti nastavení výšky rukojeti 2 možnosti
Hmotnost, kg 17 kg
Průměr kol, přední, mm 178 mm
Průměr kol, zadní, mm 203 mm
Rozvor, cm 61 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 50 l
Deflektor Ne 
Systém pohonu Bez pojezdu 
Poháněná kola N/A 
Sklopná rukojeť Ano 
Typ rukojeti Ergonomická 
Rukojeť nastavitelná do stran Ne 
Měkká rukojeť Ano 
Ovládání plynu Ne 
Kolečka s ložisky, přední/zadní Ano/Ano 

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Zdroj energie Akumulátor 

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu ABS plast 
Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 4200 g
PE (polyetylén) celkem 0 g 
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 10 g
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 10 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) 83 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti 0.8 m/s²

BALENÍ

Výška balení 370 mm
Délka balení 860 mm
Objem balení 165 dm³
Šířka balení 520 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 




