
Kvalitní sekačka na trávu s výkonným motorem a variabilní rychlostí pojezdu. Nízká 
hmotnost, skelet z kompozitního materiálu odolný vůči korozi a kolečka z hliníku. 
Chytrá řešení jako jsou skládací rukojeť, variabilní rychlost pojezdu a snadno 
nastavitelná výška sečení zajišťují pohodlné používání. Je vybavena sběracím košem s 
ochranou proti prášení, která udržuje prach v koši a sběracím žacím nožem, který 
zanechává nepatrné množství ústřižků trávy na trávníku a vytváří tak jeho upravený 
vzhled. 

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

Skelet z kompozitního 
materiálu 
Odolný a lehký skelet sekačky, který je 
navržen pro efektivní sběr trávy. 

ReadyStart 
 Bez nutnosti použití pomocné 
pumpičky paliva. Pouze zatáhněte 
za startovací šňůru a můžete zahájit 
sečení trávníku. 

Variabilní rychlost pojezdu 
Snadno nastavitelná pojezdová 
rychlost podle vaší potřeby a stavu 
trávníku. 

HUSQVARNA LC 353V 



FEATURES
• Snadné nastavení rychlosti pojezdu 

• ReadyStart pro snadné startování 

• Skelet z kompozitního materiálu 

• Ergonomická rukojeť 

• Snadná manipulace se sběrným košem  

• Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování 

• Snadné nastavení výšky sečení 

• Jednoduché nastavení výšky rukojeti. 

• Vak nepropouštějící prach 

• Sběrací žací nůž 

• Robustní konstrukce 

Technical specifications

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Sada BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Nastavení výšky sečení Centrální 
Výška sečení, min., mm 20 mm
Výška sečení, max., mm 75 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení 6 
Metoda(y) sečení Sběr/Zadní výhoz 
Šířka záběru, cm 53 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost, kg 32.8 kg
Průměr kol, přední, mm 190 mm
Průměr kol, zadní, mm 230 mm

SYSTÉM POHONU

Systém pohonu S vlastním pohonem, variabilní rychlost 
Poháněná kola Zadní 
Rychlost, km/h 5 km/h
Rychlost dopředu, min., km/h 2.8 km/h
Rychlost dopředu, max. 5.0 km/h 

SPECIFIKACE MOTORU

Výrobce motoru Briggs & Stratton 
Název motoru 650EXI 
Zdvihový objem válce 163.0 cm³ 
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 2.4 kW
Objem palivové nádrže, litry 1 l

VYBAVENÍ

Typ sběrného koše Tkaninová ochrana proti prachu 
Objem sběrného koše, litry 60 l
Nastavitelná výška rukojeti Ano 
Možnosti nastavení výšky rukojeti 2 možnosti
Typ rukojeti Komfortní 
Měkká rukojeť Ano 
Kolečka s ložisky, přední/zadní Ano/ano 

MATERIÁL

Materiál skeletu Kompozit 
Ráfky, materiál Plast 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 97 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 96.3 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 85 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti 4.0 m/s² 


