
Tato lehká sekačka s pěší obsluhou je ideální pro sportovní kluby, vlastníky pozemků a 
profesionály, kteří potřebují kompaktní sekačku, sestavenou ze špičkových komponentů 
pro dlouhotrvající výkon. Sekačka nabízí celou řadu funkcí pro zvýšení pohodlí a 
snadné použivání. 

Vak nepropouštějící prach 
Sběrný vak určený pro zadržování 
prachu uvnitř vaku, který zabraňuje 
jeho vyfoukávání do obličeje obsluhy. 

Skříň převodovky z hliníku 
Špičková převodovka s hliníkovým 
pouzdrem je určena pro dlouhodobé a 
časté používání. 

Centrální nastavení výšky 
sečení 
Rychlé a snadné nastavení výšky 
sečení. Jednou pákou pohybujete 
celým skeletem sekačky. 

Silný a odolný skelet z hliníku 
Silný a odolný skelet, který zajistí 
dlouhodobý a skvělý výkon. 

HUSQVARNA LC 451S 



FEATURES
• Silný a odolný skelet z hliníku 

• Centrální nastavení výšky sečení 

• Skříň převodovky z hliníku 

• Vak nepropouštějící prach 

• Jednoduché nastavení výšky rukojeti. 

• Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování 

• Ergonomická rukojeť 

Technical specifications

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Sada BioClip® K dispozici jako příslušenství 
Nastavení výšky sečení Centrální 
Výška sečení, min., mm 26 mm
Výška sečení, max., mm 74 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení 6 
Metoda(y) sečení Sběr/BioClip®/Zadní výhoz 
Šířka záběru, cm 51 cm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost, kg 40.6 kg
Průměr kol, přední, mm 210 mm
Průměr kol, zadní, mm 210 mm

SYSTÉM POHONU

Systém pohonu S vlastním pohonem, 1 rychlost 
Poháněná kola Zadní 
Rychlost, km/h 4.1 km/h
Rychlost dopředu, max. 4.1 km/h

SPECIFIKACE MOTORU

Výrobce motoru Briggs & Stratton 
Název motoru 750e DOV Series 
Zdvihový objem válce 161 cm³
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 2.6 kW
Objem palivové nádrže, litry 1 l

VYBAVENÍ

Typ sběrného koše Tkaninová ochrana proti prachu 
Objem sběrného koše, litry 65 l
Sklopná rukojeť Ano 
Možnosti nastavení výšky rukojeti 2 možnosti
Typ rukojeti Ergonomická 
Měkká rukojeť Ano 
Kolečka s ložisky, přední/zadní Ano/ano 

MATERIÁL

Materiál skeletu Hliník 
Ráfky, materiál Plast 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 97.3 dB(A)

ACCESSORIES

MULČOVACÍ SADA 
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