
Lehká, kompaktní a zároveň robustní sekačka s pěší obsluhou, vybavená výkonným 
motorem, velkou palivovou nádrží, hliníkovými koly s gumovými pneumatikami. Ideální 
volba pro profesionály, kteří potřebují cenově dostupnou kvalitní sekačku, zaručující 
spolehlivý a dlouhodobý výkon a vynikající výsledky. 

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

Motor špičkové kvality 
Výkonný motor s palivovou nádrží o 
objemu 1,9 l pro profesionální použití. 

Hliníková kola a gumové 
pneumatiky 
Odolná hliníková kola se dvěma 
utěsněnými ložisky zajišťují dlouhou 
životnost i při častém použití a 
gumové pneumatiky s hloubokým 
dezénem poskytují lepší přilnavost a 
komfortnější jízdu. 

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

HUSQVARNA LC 551SP 



FEATURES
• Silný a odolný skelet z hliníku 

• Hliníková kola a gumové pneumatiky 

• Motor špičkové kvality 

• Ergonomická rukojeť 

• Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování 

• Jednoduché nastavení výšky rukojeti. 

• Vak nepropouštějící prach 

• Centrální nastavení výšky sečení 

• Skříň převodovky z hliníku 

• Velkokapacitní sběrný koš 

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 50 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

SPECIFIKACE MOTORU

Výrobce motoru Kawasaki 
Název motoru FJ180 
Zdvihový objem válce 179 cm³
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 2.9 kW
Typ mazání motoru Tlakové s olejovým filtrem 
Objem palivové nádrže, litry 1.9 l

VYBAVENÍ

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

MATERIÁL

Materiál skeletu Hliník 
Ráfky, materiál Hliník 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) 97.5 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 87 dB(A)

ACCESSORIES

MULČOVACÍ SADA 
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