akumulátorové travní sekačky
Aku sekačky zpříjemňují uživatelům péči o jejich trávník. Není potřeba se otravovat s kabelem, jako u elektrických strojů, není potřeba
skladovat, dolévat a kontrolovat olej a benzín, jako u benzínových strojů, o hluku či zápachu ze zplodin obtěžujícím sousedy ani nemluvě.
RYOBI, jako vedoucí firma v oblasti aku techniky, připravila bateriovou alternativu nejen ke stávajícím elektrickým sekačkám, ale poprvé
i alternativu k výkonnějším benzínovým sekačkám. Vyberte si model, který padne k velikosti vašeho pozemku a nechte se unést velkým
výkonem, tichým chodem a komfortem obsluhy, který obě aku sekačky RYOBI nabízí. Obě sekačky nabízí rovněž možnost možnost mulčování, větší má
potom i vlastní pojezd a možnost bočního výhozu.
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náhradní nůž
obj. č.: 5132002438
náhradní baterie
obj.č.: 5133000709

9 990,-

Mulčování: ano
Průměr kol (mm): 155/180
Kuličková ložiska: ano
Plně složitelná ergonomická
řidítka: ano
Nárazník: ano
Hmotnost (kg): 18

Výhody:

• při nabíjení elektronika RYOBI monitoruje zvlášť každý článek baterie. Tím se
dosahuje mnohem přesnějšího a šetrnějšího nabití celé baterie, čímž se
zvyšuje využitelný výkon baterie až o 10 %, nabíjení je mnohem bezpečnější,
prodlužuje se významně životnost celé baterie a baterie zůstává v perfektní
kondici i při delším odstavení mimo sezónu.
• přesný 4-diodový systém signalizace stavu nabití baterie
• optimalizovaná doba nabíjení baterie pro maximální bezpečnost při nabíjení
a zvýšení životnosti baterie (příliš krátké nabíjecí doby dramaticky snižují
životnost a stav baterií)
• předsunutá baterie má vliv na vynikající stabilitu sekačky i při plném koši
a sekačka je o desítky % nižší než konkurenční pro snadný přístup pod keře
a minimální nároky při skladování
• optimální záběr 40 cm zvládne bez problémů posekat plochu okolo 400 m2
• možnost mulčování i sběru
• rychlé skládání ergonomických řidítek bez použití nářadí
• velké pohodlné madlo na těle sekačky s přirozeným směrem úchopu pro
snadnou manipulaci nebo přenášení
• robustní a komfortní páka přestavování výšky sečení
•„ColdFire technology“: nejnovější technologie zvýšení tvrdosti
u oceli – kryogenetické ošetření za ultranízkých teplot pro několikanásobně
delší životnost ostří nože
• bezpečnostní klíč proti nechtěnému nastartování

Standardní výbava:

12 990,-

RLM 4852 L
48V Aku travní sekačka s pojezdem

RLM 3640 Li
36V Aku travní sekačka
Technická specifikace:
Záběr: 40 cm
Akumulátor (V / Ah): 36 / 2,6
Typ akumulátoru: lithium-iontový
Doba nabíjení 60/100% (min.): 60/100
Výdrž na 1 nabití (min.): cca 25
Objem koše (l): 50
Nastavení výšky sečení: centrální, 5 pozic

náhradní nůž
obj. č.: 5132002448
náhradní baterie
obj.č.: 5131026937

1x nabíječka, 1x 36V lithium-iontová baterie, mulčovací záslepka

Technická specifikace:
Záběr: 52 cm
Pojezd: ano
Akumulátor (V / Ah): 48 / 10
Typ akumulátoru: bezúdržbový
Pb akumulátor
Doba nabíjení (hod.): cca 8
Výdrž na 1 nabití (min.): cca 90
Objem koše (l): 55

Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic
Mulčování: ano
Boční výhoz: ano
Průměr kol (mm): 180/200
Kuličková ložiska: ano
Plně složitelná ergonomická řidítka: ano
Nárazník: ano
Hmotnost (kg): 43

Výhody:
• první aku sekačka, která je schopná nahradit i benínové stroje
• již 3 sezóny výborně hodnocená zákazníky v USA
• výdrž baterie až 90 minut bez problémů kompenzuje dobu nabíjení, která
je tomuto typu akumulátoru vlastní
• osvědčená, spolehlivá, nenáročná a bezúdržbová koncepce baterie
• přesný systém signalizace stavu nabití baterie
• snadný přístup i manipulace s baterií
• komfortní manipulace s velkou sekačkou díky vlastnímu pohonu
• velký záběr 52 cm zvládne bez problémů posekat plochu přibližně
kolem 1 000 m2
• možnost mulčování, sběru i bočního výhozu
• ergonomická řidítka se startovacím tlačítkem
• „ColdFire technology“: nejnovější technologie zvýšení tvrdosti
u oceli – kryogenetické ošetření za ultranízkých teplot pro
několikanásobně delší životnost ostří nože
• bezpečnostní klíč proti nechtěnému nastartování

Standardní výbava:
1x nabíječka, 1x 48V bezúdržbová baterie, mulčovací záslepka, deflektor
bočního výhozu
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