
 

Rotační sekačky

Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37
Výkon, kW: 1600 W
Šířka záběru, cm: 37 cm
Nastavení výšky sečení: Centrální

5 290,00 Kč
Doporučená maloobchodní cena

Vlastnosti

Účinné sekání a sběr
trávy
Díky systému CnC Plus nabízí elektrická
sekačka působivé výsledky. V důsledku
zlepšené a řízené cirkulace vzduchu se
do sběrného koše dostane výrazně více
travních odřezků, což snižuje frekvenci
vyprazdňování koše během sečení.

Ergonomická rukojeť
Rukojeť s obklopujícími ergonomicky
tvarovanými spínači usnadňuje
pohodlné a flexibilní ovládání.
Ergonomický tvar rukojeti podporuje
přirozenou polohu ruky, díky čemuž se
sekačka extrémně snadno tlačí a
naviguje. Sekačku lze flexibilně ovládat
a aktivovat ve všech nastavených
polohách rukojeti.

Snadné nastavení
výšky sekání
Díky funkci centrálního nastavení výšky
sekání QuickFit Plus je nastavení
extrémně snadné pouhým stisknutím
tlačítka.

Vhodné pro uživatele
všech tělesných výšek
Teleskopickou trubku lze optimálně
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nastavit pro uživatele jakékoliv tělesné
výšky. Skládací rukojeť lze snadno složit
pro úsporu místa při skladování a
pohodlný transport.

Popis
Výkonná a velmi pohodlná – pro péči o středně velké travnaté plochy
Výkonná GARDENA elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37 je ideální pro péči o středně velké travnaté plochy. Speciálně kalený
nůž DuraEdge poskytuje optimální výsledky při sekání. Rukojeť ErgoTec Plus je obzvláště pohodlná a umožňuje velmi snadné a
flexibilní tlačení sekačky. Funkce QuickFit Plus umožňuje zvlášť jednoduché centrální nastavení výšky sekání v 5 polohách.
Hřebeny na trávníku po stranách tělesa zajišťují účinné sekání trávníku podél stěn a obrubníků. Systém CnC Plus umožňuje
optimální sekání a sběr a snižuje frekvenci vyprazdňování sběrného koše. Teleskopický rám a sklopná rukojeť jsou zárukou
perfektního seřízení sekačky podle výšky uživatele, snadné přepravy a úspory místa.

Technické specifikace
Číslo položky 5037-20

EAN-kód 4078500031073

Specifikace
Výkon, kW 1600 W

Šířka záběru, cm 37 cm

Objem sběrného koše, litry 45 l

Výška sečení, min-max 20-60 mm

Nastavení výšky sečení Centrální

Pracovní kapacita, m² 500 m²

Logistické údaje
Hmotnost, kg 13.7 kg

Údaje o emisích, vibracích a hlučnosti
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 96 dB(A)

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 85 dB(A)




