BENZÍNOVÉ TRAVNÍ SEKAČKY

Základem benzínových modelů jsou osvědčené a
spolehlivé motory Briggs & Stratton s příznivým průběhem točivého momentu a dobrou spotřebou. Sekačky mají plátěný koš, takže nehrozí riziko rozbití od
odletujících kaménků, ergonomická, plně složitelná
řidítka, deflektor pro výhoz trávy ve standardu a možnost doobjednat podle potřeby mulčovací sadu. Tyto
sekačky představují ideální volbu pro středně náročné zákazníky, kteří vyžadují jednoduchý, spolehlivý a
robustní stroj s minimálními nároky na údržbu.

46 PB

46 SPB

Záběr (cm):
46
Motor:
B&S 450 Series, 148cm3
Objem koše (l):
70
Nastavení výšky:
6 pozic, 20-90 mm
Deflektor:
ve standardu
Mulčování:
příslušenství (196-733-678, 690,-)
Podvozek:
ocelový
Průměr kol (mm):
180/180
Plně složitelná řidítka:
ano
Hmotnost (kg):
25

Záběr (cm):
46
Motor:
B&S 450 Series, 148cm3
Objem koše (l):
70
Nastavení výšky:
6 pozic, 20-90 mm
Deflektor:
ve standardu
Mulčování:
příslušenství (196-733-678, 690,-)
Podvozek:
ocelový
Průměr kol (mm):
180/200
Plně složitelná řidítka:
ano
Hmotnost (kg):
31

Cena (Kč):

Cena (Kč):

6 490,-

7 990,-

ROTAČNÍ TRAVNÍ SEKAČKY
S MOTORY KAWASAKI

Stejně jako u automobilu, i u ostatních benzínových strojů je základem motor. Pokud
vyžaduje jen to nejlepší a nejsilnější, mohla
by pro Vás být prestižní značka Kawasaki tou
správnou volbou. Vysoký objem motoru 180
cm3 spolu se systémem OHV jsou zárukou špičkových hodnot výkonu a ještě důležitějšího
točivého momentu. Pokud využíváte systém
bočního výhozu, můžete si troufnout i do trávy
vysoké až desítky centimetrů a motor Kawasaki si s tím poradí. Rovněž kvalita materiálu
vnitřních převodů, ozubených kol nebo hřídelí je nedostižná a přispívá k dlouhé životnosti
celého ústrojí. Multifunkční sekačky, které jsou
motory Kawasaki osazeny, mají veškerou myslitelnou výbavu ve standardu – deflektor, boční
výhoz, mulčování, centrální nastavení výšky,
velká zadní kola, kuličková ložiska, velký koš s
indikátorem naplnění, ergonomická řidítka i
čtyřrychlostní převodovku. Sekačky MTD PRO
jsou výbornou volbou za atraktivní cenu.

SPK 53 HW
Záběr (cm):
53
Motor:
Kawasaki FJ 180 V OHV, 180cm3
Objem koše (l):
80
Nastavení výšky:
centrální, 20-90 mm
Podvozek:
ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz: ve standardu
Průměr kol (mm):
200/300, kuličková ložiska
Plně složitelná řidítka:
ano
Indikátor plného koše:
ano
4 rychlostní převodovka:
ano
Hmotnost (kg):
45

Cena (Kč):

11 490,8|9

