Vyžínač s elektrickým motorem
Vyžínač s benzínovým motorem

Vyžínače Homelite Vás přesvědčí svým designem, technickou úrovní, vysokým výkonem a lehkostí obsluhy.
Pomohou Vám dosekat trávu všude tam, kam se s běžnou rotační sekačkou nedostanete. Počínaje dočišťováním trávníků, např. kolem budov, přes dosekávání trávy kolem plotů, záhonků či stromků a konče sekáním
vyšší trávy nebo vzrostlého plevele.
Benzínový model Vás nadchne snadnou obsluhou (systém RotoChokeTM), neuvěřitelně nízkou hmotností
a bezkonkurenčně nízkou produkcí emisí (motor Mighty LiteTM).

Tip-Automatik
Dvoustrunná žací hlava
Tip-Automatik pro snadné nastavení délky struny.
Lehkým úhozem o zem
během práce se struna
automaticky nastaví na
správnou délku.
RotoChokeTM
Systém intuitivního ovládání polohy sytiče. Už nikdy
nemusíte při nastavování
páčky sytiče bojovat s nepochopitelnými symboly.
Jednoduše otočná růžice
s třemi jasnými polohami (sytič, poloviční sytič,
běžný chod motoru) učiní
z ovládání stroje hračku.
Na růžici naleznete i snadný přístup k seřizovacímu
šroubu volnoběhu.
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otočná rukojeť

1 090,-

2 890,-

HLT 4027

HLT 26CDB

Motor (V): 230, elektrický
Výkon (W): 400
Otáčky (ot/min): 10 500
Záběr struny (cm): 27
Struna (mm): 2 x 1,5
Hmotnost (kg): 2,9

Motor (cm3): 26, 2-takt
Výkon dle ISO (kW): 0,65
Strunová hlava: Tip-Automatik
Struna (mm): 2 x 2,0
Záběr struny (cm): 43
Nádrž (l): 0,3
Hmotnost (kg): 4

• lehký a dostatečně silný 400 W motor
• velký bezpečnostní spínač
• ochranný kryt hlavy zamezující poškození rostlin
• teleskopické nastavení délky vodící tyče
• otočná rukojeť pro pohodlné začišťování
hran trávníku
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

• výškově nastavitelná antivibrační D-rukojeť
• dvoustrunná žací hlava Tip-Automatik
• systém snadného startování
• nejlehčí benzínový vyžínač na trhu!!

Vyžínač
s elektrickým motorem

Vyžínač
s benzínovým motorem
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Křovinořezy
s benzínovým
motorem
Motorové křovinořezy Homelite v sobě spojují prvky ergonomického
designu, vysokou uživatelskou přívětivost, revoluční technologie
a bohatou výbavu. Se standardně dodávanou žací hlavou a žacím nožem slouží tyto stroje k sečení vysoké trávy či plevele, prosvětlování
křovin, vysekávání lesních kultur či redukci počtu kmenů u mladých porostů. Benzínové modely jsou osazeny špičkovými motory s vysokou
hodnotou točivého momentu, který zajistí plynulý chod stroje i v těžkém
porostu. Dělená hřídel Vám dovolí změnit během okamžiku stroj v plotostřih, pilu, kultivátor či foukač. (příslušenství Expand-itTM). Navíc ji velmi
oceníte při převážení stroje ve vašem voze.

3 590,HBC
HBC 26SJS
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Křovinořez
Křovinořez
ss benzínovým
benzínovým motorem
motorem
Úhlová převodovka
Základní pilíř dlouhé životnosti stroje. Hlavní zesílená
hřídel je uložena ve dvou
kvalitních vodících ložiskách.
Spojení s flexibilní nebo pevnou hřídelí se děje pomocí
dvou šikmých planetových
ozubených kol. Celý systém
je uložen na čtyřech ložiskách, které pomáhají snižovat vibrace, snižují hlučnost
a umožňují pracovat při
vyšších otáčkách motoru.
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PROFESIONÁLNÍ
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HBC 30SBS

HBC 45SB

Motor (cm3): 26, 2-takt
Výkon dle ISO (kW): 0,65
Záběr nože (cm): 20
Žací nůž: 3 zuby
Vrtání nože (mm): 25,4
Strunová hlava: Tip-Automatik
Struna (mm): 2 x 2,4
Záběr struny (cm): 46
Nádrž (l): 0,3
Hmotnost (kg): 5,4

Motor (cm3): 30, 2-takt
Výkon dle ISO (kW): 0,75
Záběr nože (cm): 20
Žací nůž: 3 zuby
Vrtání nože (mm): 25,4
Strunová hlava: Tip-Automatik
Struna (mm): 2 x 2,4
Záběr struny (cm): 46
Nádrž (l): 0,3
Hmotnost (kg): 6,9

Motor (cm3): 45, 2-takt
Výkon dle ISO (kW): 1,4
Záběr nože (cm): 25,5
Žací nůž: 3 zuby
Vrtání nože (mm): 25,4
Strunová hlava: Tip-Automatik
Struna (mm): 2 x 2,4
Záběr struny (cm): 41,5
Objem nádrže (l): 1,2
Hmotnost (kg): 7,7

• revoluční motor Mighty LiteTM
• ergonomická, výškově nastavitelná antivibrační
Bike rukojeť
• dvoustrunná žací hlava Tip-Automatik
• RotoChokeTM
• popruh na rameno

• nová generace motorů Homelite - nový systém
chlazení, špičkové hodnoty točivého momentu,
nízké emise
• ergonomická, plně nastavitelná antivibrační bikerukojeť. Nastavení pomocí šroubovací růžice bez
použití nástroje.
• dělená hřídel – možnost připojení příslušenství
(prořezávací pily, kultivátor, nůžky na živý plot
apod.), snadná přeprava a skladování
• dvoustrunná žací hlava Tip-Automatik
• RotoChokeTM
• popruh na rameno

• špičkový, nově vyvinutý motor pro profesionální použití-nový systém chlazení, špičkové
hodnoty točivého momentu, nízké emise
• ergonomická, plně nastavitelná antivibrační
bike-rukojeť
• pevná hřídel uložená v ložiskách
• dvoustrunná žací hlava Tip-Automatik
• profesionální popruh na rameno

Křovinořez
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