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Když se
z práce na
zahradě
stane
požitek.

My seČeMe
tráVnÍK.
Vy si UžÍVáte
VoLnÉho ČasU.

Zahradní technika
na krásné zahradě se žije a relaxuje nejlépe – především, je
li trávník perfektně posečený a o květinové záhony a rostliny
je dokonale postaráno. k tomu často stačí několik šikovných
pohybů rukou a samozřejmě ty správné nástroje:
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PRO více RadOsti na zahRadě
Již více než 50 let vyvíjíme a tvoříme inovativní
zahradní zařízení pro nejrůznější nároky
a prostředí. Přitom naše zařízení odrážejí nejen
naši dlouholetou kompetenci v technologii
a funkčnosti, ale ve věcech designu stanovují
měřítka. ale co by naše inovace byly bez našich
zákazníků, bez vás? teprve díky vám jsou naše
zahradní zařízení úspěšná. a proto sázíme vše
na to, abychom vás ohromili – abyste každý
den byli spokojeni ve svém osobním ráji a řekli:
„Perfektní!“.

historie a dnešek
společnost al‑kO kObeR se byla založena v roce 1931
aloisem koberem jako malé zámečnictví v bavorsko‑švábském
Großkötzu u Günzburgu a díky více než 45 pobočkám a přibližně
4000 zaměstnancům na celém světě patří k vedoucím poskytovatelům
v oblastech techniky motorových vozidel, zahradních přístrojů
a vzduchotechniky. kromě toho je i ve třetí generaci rodinného
podniku vedena ve smyslu svého zakladatele – se stálou snahou
o dosahování kvality, inovačního ducha a promyšlené funkce
v kombinaci s nadčasovým designem, komfortem a spolehlivostí.

www.al-ko.com/garden

představenstvo aL-Ko KoBer se (zprava):
stefan Kober (ceo) a dr. nico reiner (cFo)

Ponořte se do světa al‑kO a poznejte naše
nejkvalitnější výrobky – určitě mezi nimi
naleznete i vhodné zařízení podle vašich
požadavků. Mnoho zábavy při listování
a objevování – a samozřejmě při práci se
zahradními přístroji společnosti al‑kO.

wolfgang hergeth
jednatel

žít kvalitOu
Od VENKOVSKéhO KOVářE
KE SVĚTOVéMU KONCERNU
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Quality for Life – tím se značka aL-Ko vyznačuje ve
všech oblastech podnikání

QUaLity
For LiFe

Zahradní technika al-ko
hRAVĚ A SNAdNO SI
UžíVAT zAhRAdY

značka al‑kO
bezpečnost, komfort a radost jsou důležitými životními faktory a vyjádřením našeho působení.
a přesně v tom se odráží naše identita, kterou lze nalézt jak v naší značce al‑kO, tak i ve všech
našich výrobcích. žijeme pro kvalitu. koneckonců jsme se plně a zcela upsali emocionálnímu
poselství: zlepšování kvality života našich zákazníků. to chápeme pod pojmem Quality for life.

www.al-ko.com/garden

bezPečnOst

radost

kOMfORt

klademe na sebe a na naše výrobky ty
nejvyšší požadavky. Proto mohou naši
zákazníci počítat s kvalitou našich výrobků
a naší spolehlivostí. Jako globálně působící
rodinná firma navíc nabízíme stabilitu,
ekonomickou nezávislost a zaměřujeme se
na trvalý úspěch firmy. Protože víme, odkud
pocházíme, zůstáváme nohama na zemi
a s našimi zákazníky, kolegy a pracovníky
hovoříme jako s partnery. vždy nasloucháme
přáním a podnětům.

al‑kO přináší do zahrady radost, umí
rozbušit srdce táborníků a zdravým
vzduchem zajišťuje pohodu. design a funkce
našich výrobků, inovativní detaily, užitek
z výrobků a pozitivní pocit, že za danou cenu
byl získán velmi dobrý výrobek, dělají našim
zákazníkům radost. Rovněž klademe důraz na
partnerské chování vůči našim zákazníkům
a dodavatelům – a to i v rámci našeho
týmu. s pozitivním přístupem se tak chceme
postavit všem výzvám.

Ohromujeme naše zákazníky s výrobky,
které se vyznačují maximálním komfortem
ovládání. Pro všechny uživatele to
znamená úsporu času a pohodlí. Jsme
tam, kde jsou naši zákazníci. díky naší
orientaci na servis jsou naši zákazníci
dlouhodobě nadšeni výrobky al‑kO.
Myslíme a jednáme vždy se zaměřením
na řešení a náš protějšek bereme jako
v.i.P. – ať už jde o zákazníka, partnera
nebo kolegu.
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50 let benzínových
sekaček AL-KO
Již polovinu století konstruujeme a vyvíjíme
kvalitní zahradní stroje, které spojují nejvyšší
kvalitu, nejmodernější techniku a inovačního
ducha. Základní kámen úspěšného příběhu
byl přitom položen v roce 1966 výrobou
první benzínové sekačky v rakouském závodě
Obdach – do dnešního dne tam z pásu sjelo
více než sedm milionů strojů. Oslavte s námi
a profitujte z 50 roků zkušeností a kompetence.

Sekačky AL‑KO vznikají většinou
v závodě Obdach v Rakousku
uprostřed zeleně

Přesvědčivá kvalita
Společnost AL‑KO, to znamená benzínové
sekačky vyrobené v Rakousku. Protože
právě zde, v poklidném Obdachu ve Štýrsku,
vyrábíme velkou část našich zahradních
strojů konstruovaných v bavorském Švábsku.
S flexibilitou a jistotou podniku vedeného
majiteli, s cílem vždy splnit přání našich
zákazníků.

al-ko inside
VYVINUTO V NĚMECKU –
VYROBENO V RAKOUSKU
www.al-ko.com/garden

Od suroviny k hotovému výrobku – s láskou
k detailu jsou benzínové sekačky Highline vyráběny
krok po kroku
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Jakou sekačku na
kterou zahradu?
Najděte s námi správnou sekačku podle

na 400 m2 trávníku

svých požadavků

potřebujete …
Jak dlouho chcete sekat?
Podle plochy doporučujeme zvolit větší nebo menší stroj.
Protože rozhodující pro dobu trvání sečení je šířka záběru. Obecně platí:
čím větší je šířka záběru, tím dříve je sečení dokončeno. Navíc sběrný
koš musíte vyprazdňovat méně často, jelikož je u širších strojů většinou
větší. Naproti tomu s robotickou sekačkou se můžete pohodlně usadit
a pozorovat.

Chcete mulčování
nebo boční vyhazování?
Benzínové sekačky společnosti AL‑KO jsou mistři svého oboru – i co
se týká mulčování a bočního vyhazování. Protože mnoho modelů
lze díky montáži mulčovacího klínu nebo bočního vyhazování bez
nástrojů přestrojit velmi snadno. Zde věnujte vždy pozornost funkcím
3inONE nebo 4inONE.
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Jaký je charakter vaší zahrady?
Malá s malou travní plochou, středně velká se záhony a svahy, nebo
velká a komplexní – je jedno, jak Vaše zahrada vypadá a jaké máte
nároky na komfort, to pravé máme pro vás vždy: od malých elektrických
sekaček s šířkou záběru 32 cm přes benzínové sekačky s plynule
regulovatelným pohonem kol až po praktické robotické sekačky.

105

Počet vyprazdňování koše
1

Malá zahrada

Střední zahrada

Velká zahrada

Pro malou zahradu bychom vám doporučili
sekačku s elektrickým nebo benzínovým
motorem bez pohonu, která je lehká a obratná.

Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale i mírná stoupání?
Potom bychom vám poradili širší stroj s pohonem kol pro pohodlné
sečení bez námahy nebo robotickou sekačku.

Máte na své zahradě velkou travní plochu, záhony, stromy a keře?
Máte svahy a občas vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, zahradní traktor nebo
robotická sekačka.

www.al-ko.com/garden
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Prostě neporazitelná:
S robotickou sekačkou
AL-KO se můžete
pohodlně usadit
a pozorovat.
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anGlický tRávník
ObRateM Ruky
plNĚ AUTOMATICKá ROBOTICKá SEKAčKA ROBOlINhO® 100
saMOstatná PRáce

inteliGentní Péče O tRávník

díky přehlednému ovládacímu panelu je
programování sekačky Robolinho® 100
hračkou. Jednoduše zadejte požadované
dny a časy, kdy má robotická sekačka jezdit,
a hotovo.

díky pravidelnému sečení je trávník vždy v optimální formě.
Přirozené hnojení zajišťuje jedinečná technologie dvojitého
nože. díky ní se posečená tráva přímo v sekačce jemně
rozemele a vyfouká zpět na trávník.

Plně nabitá
v případě, že nabití baterie slábne, dojede Robolinho®
samostatně ke své základnové stanici a nabije se.
technologie li‑ion garantuje rychlé nabíjení bez
paměťového efektu a dlouhou životnost silné akumulátorové
baterie.

ŠikOvný PROfil
vždy na správné cestě: Gumová kola poskytují
silnou přilnavost a dobrou trakci – a to i ve
svahu až 35 %.

bezPečná ve vŠech POzicích
díky integrované senzorové technologii jsou překážky
a větší předměty při dotyku automaticky detekovány
a objety. Jestliže se robotická sekačka nazdvihne, nožový
systém se velmi rychle vypne.

www.al-ko.com/garden

dOkOnalá ve vŠech detailech
sekačka Robolinho®, zvenčí elegantně a funkčně navržená, přesvědčí
působivými vnitřními hodnotami. kompaktní design, nízká hmotnost, malý
poloměr otáčení a výkonné pohony jsou jen některé z funkcí, které zaručují
hladký chod.

dO neJMenŠíhO ROhu

technologie li-ion

Robolinho® 100 seče a pečuje v průběhu zvoleného časového období na základě náhodného
principu o celý trávník. Prostřednictvím integrovaného logického obvodu také snadno dosáhne
do menších rohů a částí trávníku, takže celý trávník je vždy velmi dobře udržovaný.

li‑ion baterie poskytuje imponující výkon, je překvapivě lehká a má
mimořádnou životnost. sama se nevybíjí a protože nezná paměťový
efekt, je možné ji kdykoli dobít. takže je sekačka Robolinho® stále
v pohotovosti.

12 i 13

robolinho® 100
péčI O TRáVNíK VYKONá SNAdNO, pOhOdlNĚ A ChYTřE
snadná instaLace
sekačka Robolinho® 100 je připravena v pouhých několika krocích: postavte základnu a zakotvěte
ji, položte dodaný kabel k vymezení půdy pomocí kolíků v trávníku, naprogramujte časy sečení
a hotovo. vymezující kabel je nutné okolo prostoru sečení položit pouze jednou. tímto spolehlivě
zabezpečíte hranice pracovního prostoru.

na sPRávný ROzMěR

vysPělá technika

robolinho® 100

základní deska je srdcem a zároveň spínací
centrálou sekačky Robolinho® pro plně
automatický, denní provoz. Přístroj tak
rozpozná například překážky, samostatně se
vyhne a vrátí se vždy včas na základnovou
stanici za účelem dobití.

čisté řeŠení
dvojitý systém mulčovacích nožů snižuje
znečištění krytu, zajišťuje dokonalý vzhled
posečeného trávníku a ušetří likvidaci
posečené trávy.

Náhradní nůž (balení 3 kusů)

Speciální plastové kolíky (90 kusů)

č. zboží 119 546 / č. ean 400 371 835 2368

č. zboží 119 461 / č. ean 400 371 835 1477

Nožový kotouč vč. nožů

Obvodový vodič navíc (150 m)

č. zboží 119 543 / č. ean 400 371 835 2337

č. zboží 119 462 / č. ean 400 371 835 1484

Sada na opravu kabelu (6 propojek)
č. zboží 127 327 / č. ean 400 371 805 5139

www.al-ko.com/garden

* Maximální plocha se případně snižuje podle tvaru zahrady i počtu a velikosti případných překážek. další technické
údaje naleznete na straně 78/79 nebo online na www.al-ko.com/garden.

výšku střihu sekačky Robolinho® 100 je možné
nastavit rychle a snadno jediným pohybem –
v závislosti na tom, jak vysoko má tráva vyrůst,
případně být posečená.

kvalita PRO živOt
sekačka Robolinho® 100, vyvinutá našimi talentovanými
inženýry z německa a pečlivě vyráběná v našem
výrobním závodě v Rakousku, je skutečně kvalitní
výrobek z rodiny al‑kO.

plocha* / max. náklon

max. 700 m² / 35 %

délka / šířka / výška

600/490/245 mm

hmotnost

cca 8 kg

Nožový systém

plastový disk s nerezovými
pružinovými čepelemi

Šířka/výška střihu

28 cm / 30 - 60 mm

Baterie

Li-ion (1,5 ah/18 V)

Nabíjecí cyklus

cca 45 min

Sečení

cca 45 min

Rychlost nožového motoru

3400 ot./ min

garantovaný akustický výkon

65 dB (a)

č. zboží

119 509

č. EAN

400 371 835 1996

VAŠE VýhOdY
i plně automatická a spolehlivá péče o trávník
do max. 700 m2
i pohodlné a bezpečné
i dvojitý systém mulčovacích nožů
i intuitivní ovládání prostřednictvím lcd displeje
i sklon do 35 %
14 i 15

Elegantní a pohodlné
Benzínové sekačky Highline
s úplným vybavením

Cvak a je uloženo
Garáže, zahradní domky nebo sklepní prostory jsou většinou
příliš malé. Proto lze sekačky Highline skladovat s úsporou
prostoru také ve svislé poloze. Umožňuje to integrovaná
funkce Upstanding.

SEČENÍ bez námahy

Sečení až k okrajům

Díky vhodnému nastavení podle výšky lze sekat pohodlně
pomocí exkluzivního madlového konceptu s měkkým
držadlem a s kokpitem EasyDrive. Ještě jednodušší
bude střih trávníku s pohonem kol, který lze díky funkci
VarioSpeed dokonce přizpůsobit dané rychlosti chůze.

Díky přesazené konstrukci lze sekačkami Highline
bezproblémově sekat i podél stěn a zídek – pro perfektní
výsledek až po okraj bez nutnosti velkého dosekávání
strunovou kosou.

snadné zavěšování
a vysazování

Vše po ruce

Sbohem bolesti zad a skřípnutým prstům.
Neboť díky zavěšení EasyClick s vodicími kolejnicemi se
stane vyprazdňování kompaktního sběrného koše hračkou.

Centrální
nastavení výšky
Držadlem lze pohodlně měnit výšku střihu –
centrálně a snadno díky podpoře pružin.

Integrované přední držadlo – ideální pokud jde o přepravu
sekačky, uložení nebo nadzvednutí přes nerovnosti nebo
zábrany.

Dvojitá
kuličková ložiska
XXL kola s lehkým chodem zaručují snadný
pohyb v trávě nebo v nerovném terénu.

Podle přání seče nebo mulčuje
Mulčování šetří půdu a pečuje o biologickou rovnováhu. Proto by se měl každý trávník
v pravidelných intervalech mulčovat. Díky sekačkám společnosti AL‑KO žádný problém –
snadné nasazení mulčovacího klínu a už je tráva jemně sečená jako přírodní hnojivo do
trávníku. To trávníku dodává požadované živiny zpět a šetří finance.

www.al-ko.com/garden
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Technologie MaxAirflow
Perfektní proudění vzduchu
a materiálu díky extra
vysokému ocelovému krytu

Optimální kokpit

Je to výškou
Extra vysoká, extra velká – to je základ
technologie MaxAirflow. Neboť díky extra
vysokému ocelovému šasi a extra velkému
vyhazovacímu otvoru se průchod vzduchu
zvýšil o 42 procent, takže posečená tráva
není oproti standardním sekačkám hnaná do
sběrného koše naplocho, ale je vyhazovaná
ve vztyčené pozici. Tím je sběrný koš plněný
efektivně bez ucpávání vyhazovacího otvoru.
Další plus: odnímatelná servisní klapka
k pohodlné údržbě sekačky.

Snadno přístupné ovládací prvky, ergonomické
měkké držadlo i promyšlený tvar obloukového
spínače činí ze sečení trávníku potěšení.

Plný koš,
méně přestávek
Díky technologii MaxAirflow dosáhne posečená
tráva až do zadní části sběrného koše, čímž
je plněný až po horní okraj a vyprazdňovat jej
musíte jen zřídka.

Bez zelených prstů
Díky technologii MaxAirflow lze vysokou
a hustou trávu sekat bezproblémově, aniž
by zůstávala ležet na zemi nebo ucpávala
vyhazovací otvor. Tak zůstanou vaše ruce čisté.

Vedle sečení a sbírání nabízejí modely
Highline díky dodanému mulčovacímu
klínu (vlevo) a použití bočního vyhazování
(vpravo) dvě další funkce.

www.al-ko.com/garden
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SEKAčKY hIghlINE
S TEChNOlOgIí MAxAIRflOW
pohon kol a motor
s technologií OhV

pohon kol s plynulou
regulací rychlosti

Šířka záběru 51 cm a
pohon kol

Šířka záběru 51 cm,
pohon kol a motor s
technologií OhV

Šířka záběru 51 cm
a pohon kol s plynulou
regulací rychlosti

highline 475 Sp

highline 475 Sp‑A

highline 475 VS

highline 525 Sp

highline 525 Sp‑A

highline 525 VS

Šířka záběru

46 cm

46 cm

46 cm

51 cm

51 cm

51 cm

pro travní plochy do

1 400 m2

1 400 m2

1 400 m2

1 800 m2

1 800 m2

1 800 m2

funkce

4inOnE function

4inOnE function

4inOnE function

4inOnE function

4inOnE function

4inOnE function

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

B&s series 550 e
140 / 2,2 / 2 900

aL-Ko pro 140 Quick-start
140 / 2,1 / 2 850

B&s series 650 e ready start
190 / 2,4 / 2 800

B&s series 650 e ready start
190 / 2,4 / 2 800

aL-Ko pro 160 Quick-start
159 / 2,3 / 2 850

B&s series 675 eX ready start
190 / 2,5 / 2 800

pohon kol

jednorychlostní

jednorychlostní

Variospeed (cca 2,5–4,5 km/h)

jednorychlostní

jednorychlostní

Variospeed (cca 2,5–4,5 km/h)

Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

70 l

70 l

70 l

70 l

70 l

70 l

ø kol vpředu/vzadu

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

hmotnost cca (netto)

31,5 kg

34,0 kg

37,5 kg

38,0 kg

39,0 kg

39,0 kg

č. zboží / č. EAN

119 620 / 400 371 835 3129

119 619 / 400 371 835 3112

119 667 / 400 371 835 3556

119 669 / 400 371 835 3570

119 668 / 400 371 835 3563

119 670 / 400 371 835 3587

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

113 057 / 400 371 804 7271

113 057 / 400 371 804 7271

113 057 / 400 371 804 7271

113 058 / 400 371 804 7288

113 058 / 400 371 804 7288

113 058 / 400 371 804 7288

Olej do sekaček pro 4taktní

Olej do sekaček pro 4taktní

Servisní sada motoru

motory SAE 30

motory 10W40

pro snadnou výměnu oleje

0,6 l, č. zboží 112 888

(částečně syntetický vysoce výkonný olej) č. zboží 106 118 /

č. ean 400 371 804 3952

1,0 l, č. zboží 112 901

pracovní výška /
nastavení pracovní výšky
Motor
ccm / kW / ot./min

č. ean 400 371 804 4089
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č. ean 400 371 800 5172

další technické údaje naleznete na straně 78/79 nebo online na www.al-ko.com/garden.

pohon kol a motor od
Briggs & Stratton

VAŠE VýhOdY
i 4inOnEfunction:
sečení, sbírání, mulčování a boční
vyhazování
i centrální, 7stupňové nastavení výšky střihu
i 70 l sběrný koš se zavěšením easyclick
a ukazatelem stavu naplnění

i XXl kola s lehkým chodem
i přední nosné držadlo pro
pohodlnou přepravu
i pohon kol s regulací rychlosti
nebo bez ní
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pohodlné startování
otočením klíčku

Elektrické startování,
pohon kol a exkluzivní
kokpit

Sekačky highline

Elektrické startování,
pohon kol a šířka záběru
51 cm

Elektrické startování
a pohon kol s plynulou
regulací rychlosti

s inovativním
elektrickým startováním

Zatímco doposud byly nutné těžké olověné gelové baterie, stačí inovativnímu
motoru Briggs&Stratton Instart jako zdroj energie pro startování malý, příruční
Li-Ion akumulátor. Tím se nejenom citelně snižuje hmotnost sekačky, ale díky nové
technologii je i výrazně pohodlnější manipulace a nabíjení.

bezpečné a rychlé startování
Když je Li-Ion akumulátor nabitý a zastrčený, stačí pouhé otočení klíčkem ve spínači,
aby se sekačka uvedla do chodu. Často obtížné počáteční startování motoru lankem
odpadá a také opětné spuštění po vyprázdnění sběrného koše je s elektrickým
startováním hračkou.

kompaktní silák
Malé ale hezké – tak lze asi nejlépe popsat silné, v motoru vestavěné akumulátory
s technologií Li-Ion. Akumulátor přitom lze velmi snadno vyjmout a opět vložit,
přičemž i po delších dobách bez nabíjení, jako například v zimě, jej lze opět libovolně
často a během několika minut nabít.

Technologie Instart
Nová generace motorů Briggs & Stratton tvoří základ sekaček Highline s elektrickým
startováním. Energii potřebnou pro start přitom dodává moderní Li-Ion akumulátor,
který je díky externí nabíječce nabit během chvilky.
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Highline 476 SPI

Highline 51.6 SPI

Highline 526 VSI

Šířka záběru

46 cm

51 cm

51 cm

Pro travní plochy do

1 400 m2

1 800 m2

1 800 m2

Funkce

4inONE function

4inONE function

4inONE function

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

B&S Series 675 iS
163 / 2,6 / 2 800

B&S Series 675 iS
163 / 2,6 / 2 800

B&S DOV Series 775 iS
161 / 2,7 / 2 800

Pohon kol

jednorychlostní

jednorychlostní

VarioSpeed (cca 2,5–4,5 km/h)

Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

70 l

70 l

70 l

ø kol vpředu/vzadu

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

Hmotnost cca

36,8 kg

36,3 kg

39,7 kg

Č. zboží / Č. EAN

119 737 / 400 371 835 4171

119 736 / 400 371 835 4164

119 738 / 400 371 835 4188

Náhradní nůž
Č. zboží / Č. EAN

113 057 / 400 371 804 7271

113 058 / 400 371 804 7288

113 058 / 400 371 804 7288

Pracovní výška /
nastavení pracovní výšky
Motor
ccm / kW / ot./min

Vaše výhody
I 4inONEfunction:
sečení, sbírání, mulčování a boční
vyhazování
I centrální, 7stupňové nastavení výšky střihu
I	70 l sběrný koš se zavěšením EasyClick
a ukazatelem stavu naplnění

I	XXL kola s lehkým chodem
I	přední držadlo nebo vybrání
I	pohon kol s nebo bez regulace
rychlosti
I inovativní elektrické startování
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Žádná nepohodlná dodatečná zátěž

Benzínové sekačky Highline
s motory Briggs & Stratton
EXi a AL‑KO pro
Již nikdy výměna oleje,
sada příslušenství
zdarma

Již nikdy výměna oleje,
sada příslušenství
zdarma

Motor s technologií OHV

Pohon kol a motor
s technologií OHV

Boční vyhazování, pohon
kol a motor s technologií
OHV

K tomu zdarma

Highline 46.6 SP-X

Highline 51.6 SP-X

Highline 46.5 P-A

Highline 46.5 SP-A

Highline 51.5 SP-A

Šířka záběru

46 cm

51 cm

46 cm

46 cm

51 cm

Pro travní plochy do

1 400 m2

1 800 m2

1 100 m2

1 400 m2

1 800 m2

Funkce

3inONE function

4inONE function

2inONE function

3inONE function

4inONE function

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

25–75 mm / jednotlivě kola, 7 poloh

B&S 650 EXi
163 / 2,41 / 2 800

B&S 650 EXi
163 / 2,41 / 2 800

AL-KO Pro 125
123 / 2,0 / 2 850

30–80 mm /
centrálně, 7 poloh
AL-KO Pro 125
123 / 2,0 / 2 850

30–80 mm /
centrálně, 7 poloh
AL-KO Pro 140 Quick Start
140 / 2,1 / 2 850

Pohon kol

jednorychlostní

jednorychlostní

–

jednorychlostní

jednorychlostní

Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

70 l

70 l

70 l

70 l

70 l

ø kol vpředu/vzadu

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

180/205 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

Hmotnost cca

31,9 kg

34,9 kg

27,0 kg

32,0 kg

38,5 kg

Č. zboží / Č. EAN

119 740 / 400 371 835 4201

119 741 / 400 371 835 4218

119 616 / 400 371 835 3082

119 617 / 400 371 835 3099

119 618 / 400 371 835 3105

Náhradní nůž
Č. zboží / Č. EAN

113 057 / 400 371 804 7271

113 058 / 400 371 804 7288

113 057 / 400 371 804 7271

113 057 / 400 371 804 7271

113 058 / 400 371 804 7288

Pracovní výška /
nastavení pracovní výšky
Motor
ccm / kW / ot./min

Již nikdy výměna oleje
Díky inovativní konstrukci a optimalizovanému vzduchovému chlazení mají motory
Briggs&Stratton EXi výrazně nižší spotřebu oleje než srovnatelné 4taktní motory.
Navíc díky menšímu ohřívání zůstávají mazací vlastnosti oleje zachovány mnohem
déle, díky čemuž stačí doplňování místo výměny.
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K modelům Highline 46.6 SP-X
a 51.6 SP-X obdržíte bezplatně
sadu příslušenství, skládající se
z kanystru na benzín, náhradní
svíčky a 0,6 litru oleje Longlife
pro sekačky.

Vaše výhody
I 2inONEfunction:
sečení a sbírání
I 3inONEfunction:
sečení, sbírání, mulčování
I 4inONEfunction:
sečení, sbírání, mulčování a boční vyhazování

I pohodlné nastavení výšky sečení
I	70 l sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění
I	ergonomicky tvarované vodicí držadlo
I	XL/XXL kola s lehkým chodem
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kompletní
výbava

pohon kol a motor od
Briggs & Stratton

Šířka záběru 51 cm,
pohon kol a motor od
Briggs & Stratton

Classic 4.65 Sp‑B plus

Classic 5.15 Sp‑B plus

Classic 5.16 VS‑B plus

Šířka záběru

46 cm

51 cm

51 cm

pro travní plochy do

1 400 m2

1 800 m2

1 800 m2

funkce

3inOnE function

3inOnE function

4inOnE function

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

30–80 mm / centrálně, 7 poloh

B&s series 500 e
140 / 2,0 / 2 900

B&s series 625 e
150 / 2,3 / 2 900

B&s series 625 e
150 / 2,4 / 2 900

pohon kol

jednorychlostní

jednorychlostní

Variospeed (cca 2,5–4,5 km/h)

Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

65 l

65 l

65 l

ø kol vpředu/vzadu

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

hmotnost cca

30,0 kg

33,0 kg

33,4 kg

č. zboží / č. EAN

119 612 / 400 371 835 3044

119 613 / 400 371 835 3051

119 709 / 400 371 835 3976

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

113 057 / 400 371 804 7271

113 058 / 400 371 804 7288

113 058 / 400 371 804 7288

BENzíNOVé SEKAčKY

Boční vyhazování
a pohon kol s plynulou
regulací rychlosti

ClASSIC plUS

integrované přední držadlo je ideální nejen když je třeba zvednout sekačku na
zahradě po schodech nebo přes překážky, ale také nesmírně usnadňuje přepravu
nebo skladování stroje. Modely 5.14 sP‑s Plus a 5.16 vs‑b Plus jsou také vybaveny
madlovým konceptem s měkkým držadlem, díky kterému sekačka vždy dobře sedí
v ruce.

dOkOnale vybavená
díky centrálnímu nastavení výšky sečení umožňuje sekačka classic Plus
velmi snadno jedním pohybem nastavit správnou výšku sečení, XXl pneumatiky
a pohon kol se při sečení starají o lepší přilnavost a snadný pohyb v trávě nebo
nerovném terénu.

sběRný kOŠ s ukazateleM naPlnění kOŠe
velký, aerodynamicky tvarovaný sběrný koš z umělé hmoty s kapacitou až 65 litrů
přesvědčí nejen svou velikostí, ale integrovaný ukazatel stavu naplnění také ukazuje,
kdy je třeba koš vyprázdnit.

vedle sečení a sbírání nabízejí modely
classic Plus díky dodanému mulčovacímu
klínu (vlevo) a nástavci na boční vyhazování
(vpravo) dvě další funkce.
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pracovní výška /
nastavení pracovní výšky
Motor
ccm / kW / ot./min

VAŠE VýhOdY
i 3inOnEfunction:
sečení, sbírání, mulčování
i 4inOnEfunction:
sečení, sbírání, mulčování a boční
vyhazování
i robustní kryt z ocelového plechu

i
i
i
i
i

přední nosné držadlo pro pohodlnou přepravu
centrální, 7stupňové nastavení výšky střihu
pohodlný pohon kol (5.16 vs‑b s vario)
65 l sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění
XXl kola s lehkým chodem
26 i 27
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vždy vŠe PO Ruce

Klasické
a dobré
Motor od
Briggs & Stratton

za atraktivní cenu

Snadný pohyb v trávě
Široká kola u modelů AL‑KO Classic šetří trávník
a zajišťují optimální komfort při sečení. Poháněná
zadní XL kola modelů SP zaručují navíc nejlepší
přilnavost na trávníku.

Komfortní
nastavení výšky
S centrálním nastavením nebo po jednotlivých
kolech/osách jsou sekačky Classic v okamžiku
nastaveny na požadovanou výšku střihu.

Vždy vše po ruce
Integrované přední držadlo je ideální nejen když je třeba
zvednout sekačku na zahradě po schodech nebo přes
překážky, ale také nesmírně usnadňuje přepravu nebo
skladování stroje.
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Centrální nastavení
výšky sečení

Pohon kol a centrální
nastavení výšky sečení

Classic 4.25 P-B

Classic 4.65 P-B

Classic 4.65 SP-B

Šířka záběru

42 cm

46 cm

46 cm

Pro travní plochy do

800 m2

1 100 m2

1 400 m2

Funkce

2inONE function

2inONE function

2inONE function

Pracovní výška /
nastavení pracovní výšky
Motor
ccm / kW / ot./min

mm /
25–75 mm / jednotlivě kola, 7 poloh 25–75
centrálně, 7 poloh
B&S Series 300 E
125 / 1,8 / 2 900

B&S Series 300 E
125 / 1,8 / 2 900

25–75 mm /
centrálně, 7 poloh
B&S Series 450 E
125 / 1,8 / 2 900

Pohon kol

–

–

jednorychlostní

Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

65 l

65 l

65 l

ø kol vpředu/vzadu

180/205 mm, kuličková ložiska

180/205 mm, kuličková ložiska

180/220 mm, kuličková ložiska

Hmotnost cca

26,0 kg

26,5 kg

29,5 kg

Č. zboží / Č. EAN

119 609 / 400 371 835 3013

119 610 / 400 371 835 3020

119 611 / 400 371 835 3037

Náhradní nůž
Č. zboží / Č. EAN

113 138 / 400 371 804 8650

113 057 / 400 371 804 7271

113 057 / 400 371 804 7271

Vaše výhody
I 2inONEfunction:
sečení a sbírání
I osvědčená kvalita za atraktivní cenu
I 65 l sběrný koš
I XL kola šetrná k trávníku
I volitelný pohon kol

I pohodlné nastavení výšky sečení
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Klasická sekačka

MulčOvání
udRžuJe
tRávník zdRavý

nastavení výŠky střihu
výšku střihu lze pohodlně a rychle nastavit u každé osy kol.
Průběžné osy kol zajišťují velkou stabilitu a přímé vedení sekačky.

pohon předních kol
pro mulčování a sečení
bez námahy

MUlčOVAčE pRO

EKOlOgICKOU péčI O TRáVNíK
větŠí Je lePŠí

MulčOvání nebO
bOční vyhazOvání
v případě potřeby, např. při vyšší trávě po
dovolené nebo na loukách a v ovocných
zahradách, lze mulčování bez problémů změnit
na boční vyhazování.

POhOn Předních kOl
tato alternativa pro práci bez námahy
přesvědčuje především na nerovném terénu.
Pro otočení je možné přední kola při zapnutém
pohonu odlehčit a sekačku otočit (modely bR).

PRinciP MulčOvání
Při mulčování jsou posečená stébla trávy rozvířena, rozsekána speciálním nožem
a vyfouknuta jako přírodní hnojivo do podloží trávy – to trávníku navrací jeho
přirozené živiny a chrání ho před vyschnutím.
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Silver 460 B‑A Bio

Silver 460 BR‑A Bio

Šířka záběru

46 cm

46 cm

funkce

2inOnE function

2inOnE function

pro travní plochy do

1 100 m2

1 400 m2

pracovní výška /
nastavení pracovní výšky
Motor
ccm / kW / ot./min

30–85 mm /
po osách, 4 polohy
aL-Ko pro 140 Quick start
140 / 2,1 / 2 850

30–85 mm /
po osách, 4 polohy
aL-Ko pro 140 Quick start
140 / 2,1 / 2 850

pohon kol

–

jednorychlostní (vpřed)

Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

ø kol vpředu/vzadu

205/205 mm

220/205 mm, vpředu: kuličková ložiska

hmotnost cca

26,4 kg

30,9 kg

č. zboží / č. EAN

119 389 / 400 371 835 0692

119 390 / 400 371 835 0708

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

119 224 / 400 371 834 8859

119 224 / 400 371 834 8859

další technické údaje naleznete na straně 76/77 nebo online na www.al-ko.com/garden.

Široké pneumatiky šetří trávník a zajišťují
optimální komfort sečení. Poháněná přední
Xl kola modelu bR zaručují navíc ideální
přilnavost na trávníku a snadný pohyb v trávě.

VAŠE VýhOdY
i 2inOnEfunction:
mulčování a boční vyhazování
i pohodlné nastavení výšky sečení
i ergonomicky tvarované vodicí držadlo
i Xl kola šetrná k trávníku
30 i 31

vŠechny na Jeden,
vŠechny Od al‑kO
AKUMUláTOROVá řAdA ENERgYflEx
pRO příjEMNOU zAhRAdNí pRáCI BEz KABElů

bez výfukOvých Plynů a kabelu
díky robustnímu ocelovému tělu, velkému sběrnému koši a možnosti
pohonu kol spojují akumulátorové sekačky Moweo řady energyflex
přednosti klasické benzínové sekačky s tichým provozem elektrického
stroje bez výfukových plynů – a to zcela bez kabelu. Pro menší travnaté
plochy je navíc k dispozici varianta s plastovým tělem.

dOkOnalOst dO POsledníhO detailu
strunové sekačky energyflex přesvědčují podařenou kombinací
výkonu, designu a komfortu. 3stupňové nastavení sklonu na strunové
hlavici umožňuje například velmi snadné sečení těžko dosažitelných
míst, funkce otáčení o 180° pak přesné zkracování převislého trávníku
na okrajích. nastavitelná teleskopická hliníková tyč a držadlo přitom
zajišťují pohodlnou práci.

eleGantní tvaR a funkce
ať už jde o tvarovací řez nebo prořez – diamantem broušené a ostré břity
zahradních nůžek energyflex zaručují vždy čistý střih. ergonomické
ovládací prvky a vyvážené rozložení hmotnosti navíc umožňují práci bez
námahy v každé poloze, také na vysokých křovinách.
Praktické: Ochranné pouzdro slouží současně jako držák na zeď.

PříRuční náhRada kOŠtěte
foukač listí řady energyflex, příruční a mnohostranně i flexibilně
použitelný, zajišťuje pořádek na dvoře i zahradě. Proud vzduchu
o rychlosti až 250 km/h lze přitom zcela pohodlně regulovat otočným
knoflíkem, dva dodávané nástavce navíc poskytují možnost volby mezi
bodovým a plošným způsobem práce. tyto nástavce lze pro snadné
uložení také velmi jednoduše sundat.
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Jeden akuMulátOR na vŠechnO

technologie li-ion

sečení trávy, řezání křovin nebo nafoukávání podzimního listí s jedním a tím
samým akumulátorem – s řadou energyflex žádný problém. to nejlepší: u sekaček
je již akumulátor včetně nabíječky součástí dodávky, takže je nutné koupit již jen
odpovídající ruční přístroje (bez akumulátoru).

akumulátor energyflex dodává se svými 36 volty a 4 ah
působivý výkon. navíc má díky svým li‑ion článkům mimořádně
dlouhou životnost a netrpí samovybíjením, protože nezná
paměťový efekt.
32 i 33

Siláci bez
kabelů

Cvak a je uloženo
Díky pohodlnému rychloupínání na držadle lze
Moweo 3.85 Li v okamžiku sklopit a uskladnit
tak, že šetří místo.

Lehké tělo z plastu

MOWEO řady EnergyFlex

Vše pod kontrolou
Pouhým stisknutím knoflíku lze zjistit aktuální
stav nabití akumulátoru. Díky technologii Li-Ion
jej lze kdykoli a rychle znovu nabít, kompletní
nabíjení trvá jen přibližně hodinu a půl.

Jistota je jistota
Aby se zabránilo neúmyslnému startu, jsou
všechny stroje vybaveny bezpečnostním klíčkem.
Teprve když je zastrčen a otočí se s ním, motor
nastartuje, po vytažení může být sekačka s
klidným svědomím odstavena.
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Robustní tělo z
ocelového plechu,
šířka záběru 46 cm

Pohon kol a robustní tělo
z ocelového plechu

Moweo 3.85 Li

Moweo 42.5 Li

Moweo 46.5 Li

Moweo 46.5 Li SP

Šířka záběru

37 cm

42 cm

46 cm

46 cm

Funkce

2inONE function

2inONE function

2inONE function

2inONE function

Pro travní plochy do

250 – 300 m2

250 – 400 m2

250 – 400 m2

300 – 500 m2

Pracovní výška /
nastavení pracovní výšky

25–75 mm / centrálně, 6 poloh

mm /
25–75 mm / jednotlivě kola, 7 poloh 25–75
jednotlivě kola/po osách, 7 poloh

25–75 mm /
jednotlivě kola/po osách, 7 poloh

Typ akumulátoru

36 V / 4 Ah / Li-Ion

36 V / 4 Ah / Li-Ion

36 V / 4 Ah / Li-Ion

36 V / 4 Ah / Li-Ion

Doba nabíjení akumulátoru
Součástí dodávky akumulátor / nabíječka

1,5 h
1/1

1,5 h
1/1

1,5 h
1/1

1,5 h
2/1

Pohon kol

–

–

–

jednorychlostní

Tělo sekačky

Plast PP

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

45 l

60 l

70 l

70 l

Hmotnost cca

17 kg

25 kg

28 kg

30 kg

Č. zboží / Č. EAN

113 278 / 400 371 805 5009

119 705 / 400 371 835 3938

119 706 / 400 371 835 3945

119 707 / 400 371 835 3952

Náhradní nůž
Č. zboží / Č. EAN

113 127 / 400 371 804 7974

113 347 / 400 371 805 5658

113 348 / 400 371 805 5665

113 348 / 400 371 805 5665

Náhradní akumulátor

Se strunovou sekačkou, zahradními nůžkami a foukačem
listí nabízí řada EnergyFlex ještě další zahradní stroje,
které mohou být poháněny stejným akumulátorem. Více
informací se dozvíte na následujících stranách.

Robustní tělo
z ocelového plechu

(36 V / 4,0 Ah / Li-Ion)
Č. zboží 113 280
Č. EAN 400 371 805 5283

Vaše výhody

I	
2inONEfunction:
sečení a sbírání
I	
silný akumulátor Li-Ion a nabíječka
součástí dodávky
I akumulátor je vhodný pro všechny
stroje řady EnergyFlex

I bezpečné zapnutí s nástrčným klíčem
I robustní tělo z ocelového plechu
nebo plastu PP
I sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění

34 I 35
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Akumulátorové sekačky

Příruční pomocníci
Akumulátorové zahradní
stroje řady EnergyFlex

Příruční stroje EnergyFlex jsou ideálním
doplněním k akumulátorovým sekačkám.
Pro provoz může být použita stejná baterie,
je ale možné koupit akumulátor a nabíječku
také samostatně.

Včetně ochranného
pouzdra

Včetně dvou trubkových
nástavců

LB 36 Li

HT 36 Li
Typ akumulátoru
Doba provozu/doba nabíjení
akumulátoru
Součástí dodávky akumulátor/
nabíječka

36 V / 4 Ah / Li-Ion
120 / 90 min
–/–

Typ akumulátoru
Doba provozu/doba nabíjení
akumulátoru
Součástí dodávky akumulátor/
nabíječka

36 V / 4 Ah / Li-Ion

GT 36 Li
Typ akumulátoru

–/–

Doba provozu/doba nabíjení
akumulátoru
Součástí dodávky akumulátor/
nabíječka

30 / 90 min

36 V / 4 Ah / Li-Ion
60 / 90 min
–/–

Délka střihu

550 mm

Rychlost vzduchu

115 - 250 km/h

Šířka záběru

30 cm

Průměr střihu

20 mm

Průtok

330 m3/h

Žací struna

Nylonová struna

Počet otáček

1 400 ot./ min

Trubkové nástavce

2

Seřízení struny

Automaticky poklepem

Typ nože

Brus diamantem

Regulace

plynulá

Držák náhradní cívky

ano

Princip řezání

protiběžný bezpečnostní nůž

Hmotnost cca (bez/s
akumulátorem)

2,2 / 3,6 kg

Doplňkové držadlo

ano, nastavitelné

Hmotnost cca (bez/s
akumulátorem)

2,5 / 3,9 kg

Č. zboží / Č. EAN

113 332 / 400 371 805 5214

Výkyvná žací hlavice

ano

Č. zboží / Č. EAN

113 331 / 400 371 805 5207

Hmotnost cca (bez/s
akumulátorem)

2,4 / 3,9 kg

Č. zboží / Č. EAN

113 330 / 400 371 805 5191

Náhradní strunová cívka
Č. zboží / Č. EAN

113 349 / 400 371 805 5627

Srdcem řady EnergyFlex je výkonný Li-Ion akumulátor,
který je vhodný do všech strojů. U sekaček je akumulátor
a nabíječka součástí dodávky, ruční stroje jsou dodávány
bez nich.
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Včetně náhradní
strunové cívky

Akumulátor (Li-Ion)

Nabíječka pro akumulátor

36 V / 4,0 Ah

36 V / 4,0 Ah

Č. zboží 113 280

Č. zboží 113 281

Č. EAN 400 371 805 5283

Č. EAN 400 371 805 5290

Vaše výhody
I	Příruční zahradní stroje s výkonným
Li-Ion akumulátorem
I	akumulátor je vhodný pro všechny
stroje řady EnergyFlex
I	nabíječku a akumulátor lze dokoupit,
pokud nejsou součástí dodávky

I ergonomicky tvarované ovládací prvky
I promyšlená funkce a design
I uložení s úsporou místa

36 I 37

Vždy pod proudem
Elektrické sekačky AL-KO Comfort
Ideální pro malé travní
plochy

Optimální
manipulace

Podle přání seče
nebo mulčuje

Ergonomicky tvarované držadlo s
měkkým držadlem umožňuje méně
namáhavou práci (u modelu 40 E
navíc s nastavitelnou výškou).

Mulčovací klín jednoduše bez
nářadí nasadíte a jemně posečená
tráva je jako přírodní hnojivo
zapracována do trávníku
(model 40 E).

Sečení, sbírání
a mulčování

Integrované nosné držadlo umožňuje snadnou
přepravu. Kromě toho lze snadno odebrat
sběrný koš a držadlo rychle sklopit.
Sekačku tak lze skladovat s úsporou místa.

Centrální
nastavení výšky
Pomocí silné speciální pružiny lze výšku střihu
pohodlně a rychle nastavit jedním tahem.

34 E Comfort

40 E Comfort

Šířka záběru

34 cm

40 cm

Pro travní plochy do

300 m2

600 m2

Funkce

2inONE function

3inONE function

Pracovní výška /
nastavení pracovní výšky

28-68 mm / centrálně, 6 poloh

28-68 mm / centrálně, 6 poloh

Motor

elektrický, 1 200 W

elektrický, 1 400 W

Tělo sekačky

Plast PP

Plast PP

Obsah sběrného koše

37 l

43 l

ø kol vpředu/vzadu

145/155 mm

155/190 mm

Hmotnost cca

15,0 kg

19,0 kg

Č. zboží / Č. EAN

112 857 / 400 371 804 3501

112 858 / 400 371 804 3594

Náhradní nůž
Č. zboží / Č. EAN

112 566 / 400 371 803 7746

112 567 / 400 371 803 7753

Vaše výhody
I	
3inONEfunction:
Sečení, sbírání a mulčování
I	
2inONEfunction:
sečení a sbírání
I snadno a šikovně
I pohodlné měkké držadlo
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I centrální nastavení výšky
I	XL pneumatiky pro optimální pojezdový
komfort
I ukazatel stavu naplnění integrovaný do koše
I výškově nastavitelné držadlo (40 E)
38 I 39
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snadná přeprava

tiché Jako šepot
nízká hMOtnOst
díky nosnému držadlu a nízké
hmotnosti lze modely 3.22 se
a 3.82 se přepravovat a ukládat
hravě.

dvě nosná držadla
pro snadnou přepravu

sečení až k OkRaJůM
Ostré sečení až k okrajům – díky speciální
konstrukci, u které kola nepřesahují, lze sekat
bezproblémově podél zdí a stěn.

PeRfektní sběRný kOŠ
sběrný koš s aerodynamickým vedením
vzduchu pro optimální plnění i velký otvor
a praktické nosné držadlo pro snadné
vyprazdňování beze zbytku.

malé a obratné
díky kompaktní konstrukci a sklopnému
držadlu jsou elektrické sekačky classic obratné
a snadno skladovatelné.

www.al-ko.com/garden

dvě nosná držadla
pro snadnou přepravu

Classic 3.22 SE

Classic 3.82 SE

Šířka záběru

32 cm

38 cm

pro travní plochy do

250 m2

500 m2

funkce

2inOnE function

2inOnE function

pracovní výška /
nastavení pracovní výšky

20 – 60 mm
po osách, 3 polohy

20 – 60 mm
po osách, 3 polohy

Motor

elektrický, 1 000 W

elektrický, 1 400 W

Tělo sekačky

plast pp

plast pp

Obsah sběrného koše

30 l

37 l

ø kol vpředu/vzadu

140/140 mm

140/160 mm

hmotnost cca

10,0 kg

13,0 kg

č. zboží / č. EAN

112 805 / 400 371 804 2382

112 856 / 400 371 804 3587

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

112 806 / 400 371 804 2405

112 881 / 400 371 804 3877
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ElEKTRICKé SEKAčKY ClASSIC

VAŠE VýhOdY
i
i
i
i

bezpečnostní vypínač s odlehčovačem kabelu
Xl pneumatiky pro optimální pojezdový komfort
sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění
dvě nosná držadla
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obratní pomocníci na
PříROdních zahRadách
lIŠTOVé SEKAčKY S pOhYBlIVýM
OdKláNĚčEM TRáVY

dát PřednOst PříROdě
na loukách nebo ekologických přírodních zahradách
je zvlášť důležité, aby zde byly používány pouze stroje,
které jsou k tomuto účelu vhodné – jako lištová sekačka
společnosti al‑kO, která krmnou trávu seče právě tak
dobře jako husté divoké býlí.

vŠe PO Ruce

PeRfektní
ukládání tRávy
díky pohyblivému odkláněči nezůstává tráva
ležet na krytu, navíc se pokládání trávy zlepšilo
díky kratší vzdálenosti mezi kolem a lištou.

BM 875 III

Sekací lišta

87 cm

87 cm

pro travní plochy do

2 000 m2

2 000 m2

Motor
ccm / kW / ot./min

B&s e-series 450
125 / 1,7 / 3 100
1 stupeň vpřed (šneková
převodovka)

B&s e-series 625
190 / 2,4 / 2 900
1 stupeň vpřed (šneková
převodovka)

Rozměry pneumatik (palce)

13 x 5,0–6

13 x 5,0–6

Šířka stopy

45 cm

45 cm

Odpojitelný pohon sečení

ano

ano

hmotnost cca

50,0 kg

54,0 kg

č. zboží / č. EAN

112 871 / 400 371 804 3754

112 872 / 400 371 804 3761

pohon

RObustní v každéM
detailu
vedle speciálně tvrzených nožů s plynule
nastavitelnými podběhy se lištová sekačka
al‑kO vyznačuje především zapouzdřeným
unašečem. tento unašeč se méně znečišťuje
a stará se o delší životnost.

POužitelné i v ziMě
díky doplňkovému příslušenství, jako jsou
sněhová radlice a sněhové řetězy, je rozumné
lištovou sekačku využívat jako praktického
pomocníka i v zimním období.
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BM 870 III

Univerzální sněhová radlice SRS 850
č. zboží 113 267 / č. ean 400 371 805 3975

Sněhové řetězy
č. zboží 112 183 / č. ean 400 371 803 0570

VAŠE VýhOdY
i
i
i
i

univerzálně použitelné a extrémně ovladatelné
pohyblivý odkláněč trávy
speciálně tvrzené nože s ochranou hran
plynule výškově nastavitelné podběhy

42 i 43
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výškově nastavitelné, ergonomicky tvarované
vodicí držadlo s tlumením vibrací zabezpečuje
optimální manipulaci v terénu a snadnou
přepravu.

vlastní GOlfOvý tRávník
BEz EMISí A pOTIChU díKY VřETENOVýM SEKAčKáM Al‑KO

funkční desiGn
lehká a robustní konstrukce s elegantním designem
a širokými Xl pneumatikami. Gumový nárazník chrání
konstrukci před nárazy a poškrábáním.

Jednoosé provedení všech vřetenových sekaček
al‑kO zajišťuje velmi snadnou ovladatelnost
a pohodlné kopírování terénních nerovností.

JednOduché
ulOžení
vřetenovou sekačku lze díky
integrovanému rychloupínání
snadno sklopit a šetřit tak
místo (pouze u modelu
softtouch 380 hM Premium).

sPeciální vřetenO
kvalitní 5nožové sečné vřeteno z tvrzené
speciální oceli se stará o perfektní střih a
rovnoměrné plnění sběrného koše.

Přesný střih
bude‑li trávník sečený vřetenovou sekačkou, budou stébla
trávy neroztřepená, jako by byla ustřižena nůžkami. zde hraje
důležitou roli střihací technika: sečné vřeteno a spodní břit se
nedotýkají, což působí na trávník obzvlášť šetrně.
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Robustní střední díl
držadla z hliníku
s rychloupínáním

Soft Touch 2.8 hM Classic

Soft Touch 38 hM Comfort

Soft Touch 380 hM premium

Šířka záběru

28 cm

38 cm

38 cm

pro travní plochy do

150 m2

250 m2

250 m2

pracovní výška /
nastavení pracovní výšky

14–35 mm / 4 polohy

14–35 mm mm / 4 polohy

14–35 mm mm / 4 polohy

Vřeteno

128 mm / 5 ocelových nožů

128 mm / 5 ocelových nožů

128 mm / 5 ocelových nožů

Technika sečení

vřeteno, bezdotykové

vřeteno, bezdotykové

vřeteno, bezdotykové

ø kol

220 mm

220 mm

220 mm

hmotnost cca

7,0 kg

7,9 kg

9,4 kg

č. zboží / č. EAN

112 664 / 400 371 804 0258

112 663 / 400 371 804 0241

112 665 / 400 371 804 0265

Sběrný koš na trávu, objem

23 l

41 l

41 l

Sběrný koš na trávu
č. zboží / č. EAN

112 730 / 400 371 804 1279

112 731 / 400 371 804 1286

112 731 / 400 371 804 1286

VAŠE VýhOdY
i
i
i
i

lehký, robustní kryt
kvalitní 5nožová sečná vřetena pro precizní a přesný střih
extrémně obratné a zvlášť šetrné k trávníku
bez emisí a tiché

44 i 45
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ObRatná v tRávníku

Ergonomické držadlo

Pro svěží trávník
Frézování a provzdušňování jediným strojem
Včetně sběrného koše

Včetně sběrného koše
a provzdušňovacího válce

Optimální
pracovní výška

Benzínový motor,
včetně sběrného koše
a provzdušňovacího válce

Vždy správná
pracovní hloubka
Jedním pohybem ruky lze pracovní hloubku
nastavit do jedné z pěti poloh. Důležité, jelikož
se nože mohou při frézování dotýkat například
přímo půdy a může docházet k rychlému
opotřebení nebo poškozování kořenů trávníku.

Frézování nebo
provzdušňování
Výměnou válců bez nástrojů změníte frézovací válec
s 3stupňovými ocelovými noži na provzdušňovací válec
s efektivními háky na ocelových pružinách – kompletní péče
o trávník v jediném stroji (38 E / 38 P).
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Basic Care 32.5 VE Classic

Combi Care 38 E Comfort

Combi Care 38 P Comfort

Travní plocha

400 m2

800 m2

1 200 m2

Motor
ccm / kW / ot./min

elektrický, 1 000 W

elektrický, 1 300 W

AL‑KO 144 F
53 / 1,3 / 6 100

Funkce

2inONE function

3inONE function

3inONE function

Frézovací válec

12 ocelových nožů

14 ocelových nožů

14 ocelových nožů

Pracovní šířka frézování

32 cm

38 cm

38 cm

Provzdušňovací válec

–

24 ocelových pružin

24 ocelových pružin

Pracovní šířka provzdušňování

–

37 cm

37 cm

Nastavení pracovní hloubky

centrálně, 5 poloh

centrálně, 5 poloh

centrálně, 5 poloh

Tělo sekačky

plast

plast

plast

Obsah sběrného koše

45 l

55 l

55 l

Hmotnost cca

12,6 kg

15,1 kg

22,0 kg

Č. zboží / Č. EAN

113 242 / 400 371 805 0967

112 800 / 400 371 804 2245

112 799 / 400 371 804 2238

Vaše výhody
I 2inONEfunction:
frézování a sbírání
I 3inONEfunction:
frézování, provzdušňování a sbírání
I výměna válců bez nástrojů (38 E / 38 P)
I	včetně sběrného koše
46 I 47
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Výškově nastavitelné držadlo zaručuje práci
bez únavy a snadnou obsluhu. Navíc lze stroj
skladovat s úsporou místa.

neJkRásněJŠí zPůsOb
Péče O tRávník
ElEKTRICKé MOTOROVé

fleXibilní
vŠeMi sMěRy

KOSY A STRUNOVé SEKAčKY
SpOlEčNOSTI Al‑KO

PeRfektní vyvážení

Je JednO, cO PřiJde

díky optimálnímu rozložení hmotnosti
a popruhu jde práce se silnými elektrickými
kosami vždy lehce od ruky.

ať to jsou tráva a husté křoviny nebo
sečení podél zdí, plotů a jiných překážek –
díky kvalitním kovovým nožovým listům
a strunovým cívkám jsou elektrické motorové
kosy vybaveny pro veškeré oblasti použití
nejlépe (bc 1200 e).

strunovou hlavicí otočnou o 180° lze precizně
posekat i převislé hrany trávníku – pro krásný
a udržovaný trávník až po okraj (Gte 450/550,
Gtli 18v). O správnou délku a pracovní
pozici strunové sekačky se stará teleskopická
hliníková tyč a flexibilní madlo, kterými lze
strunovou sekačku nastavovat jednoduše
a rychle.

Přesné až PO OkRaJ

snadnO ROzlOžitelné
elektrické kosy lze velmi snadno rozložit
do dvou dílů – pro pohodlnou přepravu a
uskladnění s úsporou místa v garáži nebo ve
sklepě.

díky držadlu s ochranou proti rostlinám
a oběžnému kolu můžete sekat i pod křovím
a u stěn a zdí zcela přesně, včetně dotýkání
strun beze škod.

stRunOvé sečení
ve všech poZicích
díky 3stupňovému nastavení sklonu na
strunové hlavici se lze dostat i do velmi těžko
dosažitelných míst, jako např. pod lavicemi
(Gte 450/550, Gtli 18v).

bez kabelu a náMahy
díky silnému akumulátoru li‑ion 18 v v držadle
umožňuje model Gtli 18v výkonnou práci i na
místech, na kterých není k dispozici zásuvka.

www.al-ko.com/garden
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PeRfektně OŠetřenO
V KAždéM ROhU
Silný motor, dělitelná tyč
a kovový nožový list

Teleskopická hliníková tyč

Teleskopická hliníková
tyč, sklápěcí strunová
hlavice

Silný motor, teleskopická
hliníková tyč, sklápěcí
strunová hlavice

18 V akumulátor,
teleskopická hliníková
tyč, sklápěcí strunová
hlavice

BC 1000 E

BC 1200 E

gTE 350 Classic

gTE 450 Comfort

gTE 550 premium

gTli 18V Comfort

Motor

elektrický, 1 000 W

elektrický, 1 200 W

elektrický, 350 W

elektrický, 450 W

elektrický, 550 W

Li-ion 18 V/1,3 ah

Šířka záběru

35 cm

35 cm struna / 23 cm nůž

25 cm

30 cm

30 cm

25 cm

žací struna

nylonová dvojitá struna

nylonová dvojitá struna

nylonová dvojitá struna

nylonová dvojitá struna

nylonová dvojitá struna

nylonová struna

Seřízení struny

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

držák náhradní cívky

ne

ne

ne

ano

ano

ano

doplňkové držadlo

ano, nastavitelné

ano, nastavitelné

ano, nastavitelné

ano, nastavitelné

ano, nastavitelné

ano, nastavitelné

Výškově nastavitelné držadlo

ne

ne

ano, nastavitelné

ano, nastavitelné

ano, nastavitelné

ano, nastavitelné

Výkyvná žací hlavice

–

–

–

ano

ano

ano

hmotnost cca

3,9 kg

4,1 kg

2,3 kg

2,9 kg

3,0 kg

2,4 kg

č. zboží / č. EAN

112 923 / 400 371 804 4881

112 924 / 400 371 804 4898

112 928 / 400 371 804 4928

112 929 / 400 371 804 4935

112 926 / 400 371 804 4904

112 927 / 400 371 804 4911

Náhradní strunová cívka
č. zboží / č. EAN

112 973 / 400 371 804 5901

112 987 / 400 371 804 6045

112 966 / 400 371 804 5727

112 966 / 400 371 804 5727

112 966 / 400 371 804 5727

112 969 / 400 371 804 5758

Náhradní nožový list
č. zboží / č. EAN

–

112 974 / 400 371 804 5918

Náhradní akumulátor 18 V
č. zboží / č. EAN

112 968 / 400 371 804 5741

VAŠE VýhOdY
i
i
i
i
i
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přesné strunové sečení ve všech polohách
teleskopická hliníková tyč s nastavitelným držadlem
výklopná a sklopná strunová hlavice
strunová sekačka na 230 v i jako varianta s akumulátorem li‑ion 18 v
motorové kosy s přímou nebo ohnutou tyčí
50 i 51

další technické údaje naleznete na straně 78/79 nebo online na www.al-ko.com/garden.

dělitelná tyč

Multitalent
BENzíNOVá MOTOROVá
KOSA, zAhRAdNí NůžKY
Kompletní sada pro čtyři
možnosti použití:

V jEdNOM
seče, řeže a stříhá
ať na zemi nebo vysoko nahoře – díky
kovovému trojzubci, strunové cívce, řetězové
pile a zahradním nůžkám je vícenásobný nástroj
nejlépe vybavený pro všechny oblasti použití na
zahradě i kolem ní.

vŠe PO Ruce

Strunová hlava
ke strunovému sečení
a prořezávání
vysoké trávy

Trojzubec
k sečení vysoké trávy a křoví
BC 330 MT (kompletní sada)

díky integrovaným ovládacím prvkům
v ergonomicky tvarovaném držadlu je zaručena
optimální kontrola nad strojem v každé situaci.

Výškový prořezávač
ke stříhání větviček a větví na
stromech ve výškách

ROzlOžení běheM
OkaMžiku
díky dělitelné tyči lze motorové kosy velmi
snadno rozložit a šetřit místem při skladování
nebo pohodlné přepravě v zavazadlovém
prostoru.

Kompletní sada se
všemi čtyřmi nástavci

zahradní nůžky
k pohodlnému stříhání
vysokých plotů

Motor
ccm / kW / ot./min

2taktní
32,6 / 0,9 / 7 000

Šířka záběru

41 cm struna / 25 cm nůž

délka střihu /
délka břitu

39 cm zahradní nůžky /
25 cm řetězová pila

Seřízení struny

automaticky poklepem

držadlo

hliník/dělitelné

doplňkové držadlo

přestavitelná

hmotnost cca

7,8 kg

č. zboží / č. EAN

112 942 / 400 371 804 5277

Náhradní strunová cívka
č. zboží / č. EAN

112 406 / 400 371 803 5254

Náhradní nožový list
č. zboží / č. EAN

112 405 / 400 371 803 5247

další technické údaje naleznete na straně 78/79 nebo online na www.al-ko.com/garden.

A VýŠKOVý pROřEzáVAč

VAŠE VýhOdY
i Multi‑tool je k dostání jako kompletní sada s kovovým
trojzubcem, strunovou cívkou, řetězovou pilou a zahradními
nůžkami
i motorová kosa se silným točivým momentem jako základní stroj
i dělitelná tyč pro snadnou přepravu a uskladnění s úsporou místa
www.al-ko.com/garden
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silné, kde sekačky kOnčí

BENzíNOVé MOTOROVé KOSY
SE STRUNOVOU CíVKOU
A KOVOVýM TROjzUBCEM

S dělitelnou
tyčí

S dělitelnou tyčí,
kovovým trojzubcem

S kovovým trojzubcem

S dělitelnou tyčí,
kovovým trojzubcem

S extra silným
motorem a kovovým
trojzubcem

S dělitelnou tyčí, extra
silným motorem a kovovým
trojzubcem

BC 225 l Classic

BC 225 B

BC 260 l Classic

BC 260 B‑S Classic

BC 4125 II Comfort

BC 4125 II‑S Comfort

BC 4535 II premium

BC 4535 II‑S premium

Motor
ccm / kW / ot./min

2taktní
25,0 / 0,7 / 7 000

2taktní
25,4 / 0,75 / 7 600

Šířka záběru

struna 41 cm

2taktní
25,0 / 0,7 / 7 000
struna 41 cm /
25 cm nůž

struna 41 cm

2taktní
25,4 / 0,75 / 7 600
41 cm struna /
25 cm nůž

2taktní
32,6 / 0,9 / 7 000
41 cm struna /
25 cm nůž

2taktní
32,6 / 0,9 / 7 000
41 cm struna /
25 cm nůž

2taktní
42,7 / 1,1 / 6 500
41 cm struna /
25 cm nůž

2taktní
42,7 / 1,1 / 6 500
41 cm struna /
25 cm nůž

Seřízení struny

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

automaticky poklepem

držadlo

hliník

hliník

hliník/dělitelné

hliník/dělitelné

hliník

hliník/dělitelné

hliník

hliník/dělitelné

doplňkové držadlo

nastavitelné držadlo „L“

nastavitelné držadlo „Bike“

nastavitelné držadlo „L“

nastavitelné držadlo „Bike“

nastavitelné držadlo „Bike“

nastavitelné držadlo „Bike“

nastavitelné držadlo „Bike“

nastavitelné držadlo „Bike“

popruh

–

v ceně

–

v ceně

v ceně

v ceně

Včetně dvojitého popruhu

Včetně dvojitého popruhu

hmotnost cca

5,5 kg

5,9 kg

5,9 kg

7,2 kg

7,8 kg

7,8 kg

8,7 kg

8,7 kg

č. zboží /
č. EAN

113 252 /
401 371 805 1728

113 253 /
401 371 805 1711

112 814 /
401 371 804 2610

112 939 /
400 371 804 5246

112 865 /
400 371 804 3693

112 941 /
400 371 804 5260

112 752 /
400 371 804 1927

112 940 /
400 371 804 5253

Náhradní strunová cívka
č. zboží / č. EAN

112 880 /
400 371 804 3860

112 880 /
400 371 804 3860

112 880 /
400 371 804 3860

112 406 /
400 371 803 5254

112 406 /
400 371 803 5254

112 406 /
400 371 803 5254

112 406 /
400 371 803 5254

112 406 /
400 371 803 5254

Náhradní nožový list
č. zboží / č. EAN

–

112 405 /
400 371 803 5247

–

112 405 /
400 371 803 5247

112 405 /
400 371 803 5247

112 405 /
400 371 803 5247

112 405 /
400 371 803 5247

112 405 /
400 371 803 5247

Olej pro dvoutaktní motory
částečně syntetický samomíchací univerzální olej pro dvoutaktní motory se
stabilizátorem paliva fuel fresh pro delší skladovatelnost 2taktních směsí.
1,0 l:
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č. zboží 112 896

č. ean 400 371 804 4034

další technické údaje naleznete na straně 78/79 nebo online na www.al-ko.com/garden.

S kovovým
trojzubcem

VAŠE VýhOdY
i
i
i
i

výkonné motorové kosy
funkční a tvarově krásný design
k dostání v různých variantách výbavy
s dělitelnou tyčí nebo bez ní
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Užitečný pomocník na zahradě
Pro každou potřebu perfektní řešení

Akumulátorový multicutter – stylové řešení
pro křoví a trávníky

Nový trávník snadno
Rychle hotovo!
Díky rychlovýměnnému systému břitů lze břity
vyměnit do několika sekund – bez nástroje
a špinavých prstů.

Zahradní válec GW 50

Multicutter GS 3,7 Li

Pracovní šířka

50 cm

Typ akumulátoru

Li-Ion (3,7 V / 1,45 Ah)

Hmotnost s náplní vodou

72 kg

Doba provozu

cca 45 min

Hmotnost při naplnění pískem

120 kg

Délka střihu nůžek na keře

160 mm

Hmotnost naprázdno

13 kg

Šířka střihu nůžek na trávu

80 mm

Č. zboží / Č. EAN

119 104 / 400 371 834 7654

Hmotnost cca

550 g

Č. zboží / Č. EAN

112 773 / 400 371 804 1996

Teleskopická tyč
Č. zboží / Č. EAN

112 785 / 400 371 804 2184

Dobře zabezpečené
Přípravek pro visací zámek pomáhá předcházet
nechtěnému spuštění nůžek.

Vaše výhody
I 2inONEfunction: stříhání trávy a křoví
I snadno a šikovně
I bez paměťového efektu – nabití je možné vždy
I snadná výměna nože
I	nízké samovybíjení
I	dlouhá životnost
www.al-ko.com/garden
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Další technické údaje naleznete na straně 78/79 nebo online na www.al-ko.com/garden.

Ke zpevnění půdy před setím a zatlačení osiva
po setí, aby travní semeno zůstalo tam, kde má
být.

PeRfektní řez
PRO každý tyP
ERgONOMICKé STříháNí. přESNé TVAROVáNí.
vŠe na svéM Místě
integrovaná vodováha podporuje přímý
a vodorovný střih. Můžete se tak vyhnout
nerovnostem v rovině střihu.

RelaXace Při PRáci

neJlepší kvalita

ergonomicky tvarované ovládací prvky
a variabilně nastavitelné držadlo (ht 600 /
ht 700) umožňují práci bez námahy i na
vysokých křovinách. Mnohem snazší to je
s akumulátorovým modelem ht 18 v li, který
umožňuje řez provádět ručně zcela bez kabelu.

kvalitní pouzdro z umělé hmoty je mimořádně
stabilní a robustní, což zaručuje dlouhou
životnost zahradních nůžek.

PeRfektní střih
a OchRana
trvale ostré, diamantem ostřené břity
zabezpečují čistý střih. Ochrana proti nárazu
chrání břity při stříhání podél země a stěn,
toulec zároveň slouží jako držák na stěnu.

www.al-ko.com/garden

neJvyŠŠí bezPečnOst
díky kabelu al‑kO safety se účinně zabraňuje
přestřižení elektrického kabelu, tzn. větší
bezpečnost zahradních nůžek (nedodává se
u modelu ht 440).

zcela vOlný

sPRávné stříhání živéhO PlOtu

díky silnému akumulátoru 18 v li‑ion je možné stříhat na místech, na
kterých není k dispozici zásuvka – s výměnným akumulátorem dokonce
až 50 minut najednou (25 minut na akumulátor). navíc díky technologii
li‑ion odpadá paměťový efekt, což zaručuje i dlouhou životnost.

aby živé ploty zůstaly husté a křovinaté, měly by být stříhány do tvaru
lichoběžníku, to znamená dole širší než nahoře. tím lze zabránit ztrátě
olistění spodních větví kvůli nedostatku světla.
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bez náMahy a bez kabelu
zAhRAdNí NůžKY S ElEKTRICKýM

silné nasaZení
Perfektně střižené menší až velké keře nejsou díky silným,
spolehlivým a pohodlným zahradním nůžkám společnosti
al‑kO žádný problém.

A AKUMUláTOROVýM NApájENíM

Nezávislé díky provozu
na akumulátor

Ideální pro prořezávání
a omlazování

akumulátorové zahradní nůžky ht 18v li
přesvědčují nejen technikou, funkcí
a designem – ale jsou i vyvážené.
hmotnost zde byla rozdělena tak, aby
nůžky vždy do ruky optimálně padly

hT 18V li

hT 440 Basic Cut

hT 550 Safety Cut

hT 600 flexible Cut

hT 700 flexible Cut

Typ akumulátoru

Li-ion (18 V / 1,3 ah)

Výkon

440 W

550 W

600 W

700 W

délka střihu

510 mm

délka střihu

440 mm

520 mm

600 mm

650 mm

průměr střihu

15 mm

průměr střihu

16 mm

18 mm

24 mm

24 mm

počet otáček

2 200 ot./ min

počet otáček

3 400 ot./ min

3 200 ot./ min

3 200 ot./ min

3 200 ot./ min

Typ nože

Brus diamantem

Typ nože

Brus diamantem

Brus diamantem

Brus diamantem

Brus diamantem

princip řezání

protiběžný
bezpečnostní nůž

princip řezání

protiběžný
bezpečnostní nůž

protiběžný
bezpečnostní nůž

protiběžný
bezpečnostní nůž

protiběžný
bezpečnostní nůž

Bezpečnostní kabel

–

Bezpečnostní kabel

–

ano

ano

ano

hladina akustického hluku

95 dB

hladina akustického hluku

97 dB

97 dB

97 dB

97 dB

hmotnost cca

2,8 kg

hmotnost cca

3,2 kg

3,6 kg

4,1 kg

4,5 kg

č. zboží

112 949

č. zboží

112 679

112 680

112 681

112 678

č. EAN

400 371 804 5321

č. EAN

400 371 804 0302

400 371 804 0319

400 371 804 0326

400 371 804 0296

Náhradní akumulátor
č. zboží / č. EAN

112 968 / 400 371 804 5741

PeRfektní Péče
Multifunkční sprej má nejen vynikající mazací vlastnosti –
uvolňuje ale i zablokované díly a rez, pečuje a čistí.

www.al-ko.com/garden

K prořezu větších a
zdřevnatělých keřů

Multifunkční sprej
300 ml
č. zboží 112 890
č. ean 400 371 804 3976

další technické údaje naleznete na straně 78/79 nebo online na www.al-ko.com/garden.

PeRfektní vyvážení

VAŠE VýhOdY
i
i
i
i
i

robustní kryt
bezpečnostní kabel
diamantem broušené nože
integrovaná vodováha
silná varianta akumulátoru
60 i 61

velký otvor – hodně práce

jistota stability
Široké pojezdové ústrojí a přilnavá velká
kola ve formátu XL se starají o jistou stabilitu
a dobrou manipulaci při drcení.

Nožový drtič

Tiché drtiče s válcovým
systémem

P

Díky patentovanému válcovému vtahování
v extra velkém trychtýři lze materiál určený
k drcení plnit bez námahy a pohodlně.
Integrované držadlo se stará o snadnou
přepravu.

E NT E D
AT
E NT E D
AT

zcela zválcované

P

Válcový a nožový drtič

Velký, integrovaný sběrný koš z poloprůhledné
umělé hmoty není jen extrémně tvarově stabilní
a ideální pro přepravu materiálu k drcení,
integrovaný zavírací kontakt zaručuje navíc
nejvyšší bezpečnost.

silný tým
Jedinečná řezací a válcovací technika
společnosti AL‑KO umožňuje v kombinaci
s výkonnými motory drcení větví o tloušťce až
40 mm. Válcový drtič přesvědčuje navíc svým
plynulým automatickým vtahováním.

Nože, nebo válce?
Podle požadavků nabízíme nožový nebo válcový drtič. Zatímco nožový drtič je optimální pro
dřevnaté a listnaté zahradní odpady a ideálně se hodí na materiál určený k drcení a zakrývání
záhonů, válcový drtič je určený spíše na „hrubou práci“: materiál určený k drcení je zároveň
rozsekaný a rozdrcený, což urychluje rozklad v kompostu.
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Náhradní nůž
pro MH 2800
Č. zboží 113 079
Č. EAN 400 371 804 7394

Easy Crush MH 2800

Easy Crush LH 2800

Výkon

2 800 W / 230 V

2 800 W / 230 V

Spínač napětí 0

ano

ano

Pojistky

16 A

16 A

Řezací systém

Nožový systém

Válcový systém

Ø větve

40 mm

40 mm

Objem sběrného koše

48 l

48 l

Hmotnost cca

25,0 kg

29,0 kg

Č. zboží

112 854

112 853

Č. EAN

400 371 804 3518

400 371 804 3280

Další technické údaje naleznete na straně 78/79 nebo online na www.al-ko.com/garden.

DOBRÝ ÚLOVEK

Vaše výhody
I
I
I
I

silné řezací ústrojí
extra velký plnicí trychtýř s patentovaným válcovým vtahováním
stabilní konstrukce s XL koly
velký, integrovaný sběrný koš

62 I 63

prokousat se
cestou necestou

dvojité jištění
Díky systémové brzdě a ochranné cloně na
ruce s rychlým zastavením řetězu nabízí v každé
situaci nejvyšší bezpečnost – pro pohodlnou
práci bez nehody.

Silné benzínové řetězové pily AL-KO

Perfektní držení

Jednoduchá příprava
Díky dodanému nástroji je řezací ústrojí
s originální lištou a řetězem Oregon rychle
napnuto a připraveno k použití.

Snadná ovladatelnost a údržba
Vzduchové filtry benzínových řetězových pil AL-KO je možné velmi jednoduše
vyjmout a vyčistit. Čištění je důležité pro udržování konstantního poměru paliva
a vzduchu, aby pila vždy poskytovala plný výkon.

Olej pro dvoutaktní motory
Částečně syntetický samomíchací univerzální olej pro dvoutaktní motory se
stabilizátorem paliva Fuel Fresh pro delší skladovatelnost 2taktních směsí.
1,0 l:	Č. zboží 112 896	Č. EAN 400 371 804 4034
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Systém snadného
startování pro jednoduché
uvedení do provozu

Délka lišty 40 cm
a systém snadného
startování

Délka lišty 40 cm
a mimořádně výkonný
motor

BKS 3835

BKS 4040

BKS 4540

Výkon

1,2 kW / 1,65 PS

1,5 kW / 2,0 PS

1,7 kW / 2,3 PS

Motor

37,2 ccm

40,1 ccm

45,0 ccm

Objem nádrže (benzín/olej)

390 ml / 210 ml

390 ml / 210 ml

390 ml / 210 ml

Délka lišty

35 cm

40 cm

40 cm

Řetěz

91P053X

91P057X

21PBX066X

Rychlost řetězu

21 m/s

21 m/s

21,2 m/s

Napnutí řetězu

s nářadím
(v ceně)

s nářadím
(v ceně)

s nářadím
(v ceně)

Mazání řetězu

automaticky

automaticky

automaticky

Brzda řetězu

ano (0,12 s)

ano (0,12 s)

ano (0,12 s)

Hmotnost cca

5,25 kg

5,3 kg

6,13 kg

Č. zboží / Č. EAN

113 185 / 400 371 804 9190

113 186 / 400 371 804 9206

113 187 / 400 371 804 9213

Olej na řetězy
Minerální olej na řetězy motorových pil s dobrou
ochranou proti korozi a vysokou odolností proti
stárnutí
1,0 l:	Č. zboží 112 918
Č. EAN 400 371 804 4843

Vaše výhody
I
I
I
I

výkonné 2taktní motory, ergonomické a s tlumením vibrací
vysoká tažná síla a řezací výkon
systémová brzda a ochranná clona na ruce s rychlým zastavením řetězu
automatické mazání řetězu
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Díky vyvážené hmotnosti sedí řetězové pily
AL-KO nejenom dobře v ruce, ale integrované
tlumení vibrací zaručuje také pohodlnou práci.

Elegantní tvar i
výsledek

dvojité jištění
Díky systémové brzdě a ochranné cloně na
ruce s rychlým zastavením řetězu nabízí v každé
situaci nejvyšší bezpečnost – pro pohodlnou
práci bez nehody.

Výkonné elektrické řetězové pily AL-KO

rychle napnuto

napříč, nebo podél?
Zatímco výkonné motory u modelů EKS jsou uloženy zcela klasicky
příčně k liště (crossline), je motor u modelu EKI uložený podélně
(inline). To přináší výhody v rozložení hmotnosti, takže i při delším
řezání můžete pracovat bez námahy.

dlouhá životnost a snadná údržba
Elektrické motorové pily společnosti AL‑KO nabízejí díky svému designu nejen
perfektní vzhled, ale díky výkonným motorům a originální liště a řetězu Oregon i silný
řezací výkon a dlouhou životnost. Automatické mazání řetězu a průhled na olejové
nádrži navíc usnadňují údržbu.

Bio olej na řetězy
Čistě rostlinný olej na řetězy výkonných motorových pil s vynikající ochranou proti
korozi a dlouhodobým smolným usazeninám.
1,0 l:	Č. zboží 112 894	Č. EAN 400 371 804 4010
5,0 l:	Č. zboží 112 895	Č. EAN 400 371 804 4027
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S rychlonapínacím
zařízením

S podélně vestavěným
motorem a rychlonapína‑
cím zařízením

EKS 2000/35

EKS 2400/40

EKI 2200/40

Výkon

2 000 W

2 400 W

2 200 W

Motor

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Konstrukce motoru

crossline

crossline

inline

Délka lišty

35 cm

40 cm

40 cm

Řetěz

91PJ052X

91PJ56X

91PJ056X

Rychlost řetězu

13,5 m/s

13,5 m/s

13,5 m/s

Napnutí řetězu

s nářadím

bez nářadí

bez nářadí

Mazání řetězu

automaticky

automaticky

automaticky

Brzda řetězu

ano

ano

ano

Hmotnost cca

4,8 kg

5,0 kg

5,4 kg

Č. zboží / Č. EAN

112 807 / 400 371 804 2436

112 808 / 400 371 804 2443

112 809 / 400 371 804 2450

Olej na řetězy
Minerální olej na řetězy motorových pil s dobrou
ochranou proti korozi a vysokou odolností proti
stárnutí
1,0 l:	Č. zboží 112 918
Č. EAN 400 371 804 4843

Vaše výhody
I
I
I
I
I

silné elektromotory, vestavěné napříč nebo podélně
perfektní ergonomie pro práci bez námahy
vysoká tažná síla a řezací výkon
systémová brzda a ochranná clona na ruce s rychlým zastavením řetězu
automatické mazání řetězu
66 I 67
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Šikovné a kompaktní

Díky rychlonapínacímu přípravku lze řetěz
napnout a seřídit bez nástrojů – i výměna
řetězu a lišty je vyřízena rychle.

Malý, kompaktní a silný
Mobilní, horizontální štípače dřeva

naštípat si dřevo do krbu
Pomocí štípačů dřeva lze nařezané dřevo bez námahy
zmenšit na vhodná polena. Polena by měla být nakonec
uložena na suchém, dobře větraném místě a neskládána
příliš těsně, aby se nevytvořila plíseň. Před tím, než je
možné palivové dříví použít, mělo by být uloženo alespoň
jeden rok, aby se dosáhlo čistého hoření s dobrým topným
výkonem.

vícekrát svařené
Silný a vícekrát svařený dělící klín se zárukou perfektního
výsledku a dlouhé životnosti. Bez námahy štípe i tvrdé
dřevo.

Do délky štípání 37 cm

Pohodlná pracovní výška,
do délky štípání 52 cm

jistota je jistota

širší je lepší
Díky širokým pneumatikám lze štípače dřeva
společnosti AL‑KO přepravovat i přes nerovné
pozemky lehce a pohodlně, stabilní konstrukce
se navíc stará o jistou stabilitu.

Rychlé
a pohodlné
seřízení
Práce bez námahy díky snadno
zásuvným nohám pro pohodlnou
pracovní výšku.

KHS 3704

KHS 5204

Výkon

1 500 W / 230 V

2 200 W / 230 V

Max. štípací tlak

4t

5t

Max. délka špalku

370 mm

520 mm

Hmotnost

35 kg

47 kg

Č. zboží

113 250

113 251

Č. EAN

400 371 805 1605

400 371 805 1612

Hydraulický olej HLP 46, 1 l
Č. zboží / Č. EAN

112 893 / 400 371 804 4003

112 893 / 400 371 804 4003

Vaše výhody
I
I
I
I
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silné štípače dřeva s tlakem až 5 t
ideální ke štípání krbového dřeva do délky 52 cm
skladné a mobilní
ergonomické a bezpečné
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Ať velké, nebo malé – všechny štípače dřeva společnosti
AL‑KO jsou vybaveny obouručním bezpečnostním
ovládáním, takže na pracovišti panuje vždy nejvyšší
bezpečnost.

Variabilní, přesné a silné
Vertikální štípače dřeva společnosti AL‑KO

nastaveno rychle
a přesně
Pro snadno štípatelné
dřevo se štípacím
tlakem 5,5 t

Pro rychlou a účinnou práci jsou tyto štípače dřeva
vybaveny rychloupínacím šroubem k přesnému vymezení
štípacího zdvihu.

Pro tvrdé dřevo se
štípacím tlakem 6 t

Pro tvrdé a tuhé dřevo se
štípacím tlakem 7 t,
přípojka 400 V

promyšleno v každém detailu

mnohostranné a variabilní
Štípače dřeva jsou podle modelu vybaveny doplňkovým
stolem pro dvě délky polen nebo 3stupňovým výškovým
nastavením stolu pro nejvyšší flexibilitu. O snadnou
přepravu se stará integrované pojezdové ústrojí.

jistá stabilita
Rychlovýklopné bezpečnostní nohy propůjčují štípačům
dřeva při používání optimální stabilitu. Navíc při skladování
umožňují úsporu místa v kůlnách nebo garáži.

Hydraulický olej
Vysokotlaký hydraulický olej s vynikajícími vlastnostmi
ochrany proti opotřebení a vysokou odolností proti
stárnutí
1,0 l:	Č. zboží 112 893
Č. EAN 400 371 804 4003
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LHS 5500

LHS 6000

LHS 7000

Výkon

3000 W / 230 V

3000 W / 230 V

3500 W / 400 V

Max. štípací tlak

5,5 t

6t

7t

Max. délka špalku

550 / 880 / 1 050 mm

550 / 1 050 mm

550 / 1 050 mm

Hmotnost

115 kg

135 kg

133 kg

Č. zboží

112 424

112 427

112 428

Č. EAN

400 371 803 5605

400 371 803 5636

400 371 803 5643

Hydraulický olej HLP 46, 1 l
Č. zboží / Č. EAN

112 893 / 400 371 804 4003

112 893 / 400 371 804 4003

112 893 / 400 371 804 4003

Štípací kříž
pro LHS 5500
Č. zboží 112 455
Č. EAN 400 371 803 6022

Štípací klín
pro LHS 6000/7000
Č. zboží 112 454
Č. EAN 400 371 803 6015

Vaše výhody
I výkonné pro dřevěné kmeny do 1 050 mm
I extrémně robustní konstrukce
I pojízdné a skladné
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Díky profesionálnímu obouručnímu bezpečnostnímu
ovládání s integrovanou přidržovací zarážkou je přesné
štípání nejen zaručeno, ale lze přesně upevnit i tenké nebo
šikmo nařezané dřevo.

kultivátory pro
zelenou zahradu

Silní pomocníci

jemně rozmělněná půda

pro náročné

Speciálně tvarované kultivační nože kombinované s motory
s vysokým tahem jsou zárukou efektivního zpracování půdy
s jemným rozmělněním.

zahrádkáře

změna směru
Díky pojezdu dopředu i dozadu je nejen zajištěn jednoduchý
pojezd – s motorovými kultivátory lze i bez námahy
manipulovat (pouze MH 5005 R a MH 5065 R)

více jistoty

ergonomická
práce
Řídicí držadlo individuálně nastavitelné na
každou výšku obsluhy zajišťuje uvolněnou
práci bez námahy. Možnost vybočení držadla
na stranu (MH 5005 R a MH 5065 R) navíc
dovoluje práci bez vstupu na již zkultivovanou
plochu.

Kypřicí nůž pro MH 350-4/MH 4005	Č. zboží 106 676
Pluh na orání pro MH 350-4	Č. zboží 106 677
Pluh na orání pro MH 4005/MH 5005 R	Č. zboží 113 274
Hnací kola pro MH 5005 R	Č. zboží 112 221
Frézovací rozšíření pro MH 5005 R	Č. zboží 113 275
Přepravní kola pro MH 5005 R	Č. zboží 112 218
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MH 350-4

MH 4005

MH 5005 R

MH 5065 R

Pracovní plocha

malá

malá – střední

střední

velká

Motor

B&S E-Series 450

B&S E-Series 450

B&S E-Series 625 OHV

B&S 950 Series

Zdvihový objem (ccm) / kW / ot./
min.

125 / 1,7 / 3 100

125 / 1,7 / 3 000

150 / 2,2 / 3 000

208 / 4,15 / 3 200

Pracovní šířka

35 cm

40 cm

50 cm

55 – 75 cm

Kypřicí nůž

4 kusy, Ø 25 cm

4 kusy, Ø 25 cm

6 kusů, Ø 32 cm

6 kusů, Ø 30 cm

Pohon vpřed

ano

ano

ano

ano

Zpětný chod

ne

ne

ano

ano

Hmotnost cca

26 kg

32 kg

44 kg

51,5 kg

Č. zboží

112 644

113 255

113 256

113 276

Č. EAN

400 371 804 0050

400 371 805 1643

400 371 805 1650

400 371 805 4743
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Neúmyslnému otáčení kypřicího nože se
zabraňuje blokační bezpečnostní pákou.

Vaše výhody
I
I
I
I

snadno ovladatelné motorové kultivátory ke kypření půdy a přípravě výsevu
pro zapracování rozdrceného materiálu, hnojiva nebo rašeliny
aktivní kypřící nože
silný tah i u tvrdých a těžkých lepivých zemin
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Nové generátory společnosti AL-KO

Invertor

Kdekoli a kdykoli

Oblasti použití
I kempování a karavan
I lodě a motorsport
I zahrádky a volný čas

Aktivnější trávení volného času a nárůst přírodních katastrof zvyšuje
důležitost nezávislých stacionárních zdrojů energie – také v soukromé
oblasti. Řešení: na síti nezávislý generátor, který pomocí benzínového
motoru dodává požadovaný proud vždy a všude. Je zcela jedno, zda
chcete používat PC na odlehlém místě dovolené nebo potřebujete proud
po záplavách, abyste vyčerpali sklep nebo odstranili škody způsobené
bouří.

Výhody
I kompaktní, lehký a tichý
I mobilní a šetřící palivo
I ideální pro elektronické spotřebiče jako
počítač, televize nebo klimatizace

Rámové stroje
Oblasti použití
I řemesla a zemědělství
I stavba a osvětlení
I špatné počasí a záplavy
Výhody
I velká výdrž a výkon
I minimální požadavky na údržbu
I ideální pro provoz běžného
elektrického nářadí a osvětlení

Sada kol vč. držadel
pro 2500-C / 3500-C / 6500-C
Č. zboží 113 346
Č. EAN 400 371 805 5610
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Který generátor je
ten správný pro mě?
Pro zjištění, který generátor je vhodný pro vaše potřeby,
pomůže pohled na typový štítek spotřebiče. Přitom platí:
čím větší je příkon připojeného spotřebiče, tím vyšší musí
být také výkon agregátu. Dalším kritériem je potřebná kvalita
proudu. Zde platí: pokud je požadován kvalitní proud pro
provoz citlivých přístrojů jako počítačů, je správnou volbou
invertor, pokud chcete používat pouze světelné zdroje
a stroje, stačí rámový stroj.

AL-KO 2000i

AL-KO 2500-C

AL-KO 3500-C

AL-KO 6500-C

Typ stroje

Invertor

Rámový stroj

Rámový stroj

Rámový stroj

Výkon

1,6 kW /
max. 1,8 kW

2,0 kW /
max. 2,2 kW

2,8 kW /
max. 3,1 kW

5,0 kW /
max. 5,5 kW

Motor

4taktní / 79 ccm

4taktní / 196 ccm

4taktní / 212 ccm

4taktní / 389 ccm

Objem nádrže

4l

15 l

15 l

25 l

Max. doba chodu

5h

14 h

10,5 h

8,5 h

Max. akustický výkon

64 dB (A)

95 dB (A)

96 dB (A)

97 dB (A)

Hmotnost (netto)

cca 21 kg

cca 45 kg

cca 50 kg

cca 88 kg

Rozměry (D x Š x V)

499 x 285 x 455 cm

590 x 430 x 480 cm

590 x 430 x 480 cm

675 x 540 x 540 cm

Zásuvky / přípoje

1 x 230 V
1 x 12 V (8,3 A)

2 x 230 V
1 x 12 V (8,3 A)

2 x 230 V
1 x 12 V (8,3 A)

2 x 230 V, 1 x CEE
1 x 12 V (8,3 A)

Č. zboží

130 933

130 930

130 931

130 932

Č. EAN

576 972 052 0209

576 972 052 0179

576 972 052 0186

576 972 052 0193

Vaše výhody
I napájení různých přístrojů nezávislé na síti
I ideální při špatném počasí a záplavách
I dlouhé doby chodu díky efektivním motorům
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VŽDY A VŠUDE PROUD

al‑kO PRO děti
TO pRAVé pRO MAlé přízNIVCE zAhRAd

Al‑KO MINIMOWER

Al‑KO KIdTRAC

Al‑KO příVĚS pRO KIdTRAC

Pedálové auto s výklopnou kapotou.
hmotnost: 6,5kg

Přívěs vhodný pro al‑kO kidtrac.
hmotnost: 1,5kg

č. zboží 112 877
č. ean 400 371 804 3822

č. zboží 112 876
č. ean 400 371 804 3815

dětská sekačka se sběrným košem
a se simulací zvuku motoru.
hmotnost: 1 kg
č. zboží 112 733
č. ean 400 371 804 1309

Al‑KO MINI SNOW ShOVEl
dětská lopata na sníh pro
zimní radovánky.
hmotnost: 0,3 kg
délka: 70 cm
č. zboží 112 878
č. ean 400 371 804 3808
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zAhRAdNí SAdA Al‑KO MINI

Al‑KO MINITRAC

zahradní sada pro děti
obsahuje mnoho věcí.
hmotnost: 0,8 kg

Odrážedlo s otevíratelnou kapotou.
hmotnost: 4,0kg

č. zboží 112 875
č. ean 400 371 804 3792

č. zboží 112 734
č. ean 400 371 804 1316
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Technické údaje
Označení

Č. zboží

Strana

Změřená hladina Změřená hladina Zaručená hladina Faktor
akustického tlaku akustického výkonu akustického výkonu nejistoty
LpA [dB(A)]
LwA [dB(A)]
LwA [dB(A)]
KpA [dB(A)]

Hodnota
vibrací ahw
(m/s²)

Hodnota
K
(m/s²)

Robotická sekačka
Robolinho® 100

Č. zboží

Strana

Změřená hladina Změřená hladina Zaručená hladina Faktor
akustického tlaku akustického výkonu akustického výkonu nejistoty
LpA [dB(A)]
LwA [dB(A)]
LwA [dB(A)]
KpA [dB(A)]

Hodnota
vibrací ahw
(m/s²)

Hodnota
K
(m/s²)

GTE 550 Premium

112926

51

83,6

94

96

2

3,15

2,5

GTLi 18V Comfort

112927

51

73,8

94

96

2

2,5

2,5

Motorové kosy
BC 330 MT	

112942

53

102

109

113

4

<=15

2,25

119509

15

–

63

65

–

–

–

BC 225 B	

113253

54

102

110

112

2

7,5

2,25

BC 225 L	

113252

54

102

110

112

2

7,5

2,25

119620

20

86

95

96

2

6

2

BC 260 L Classic

112814

54

102

110

112

2

7,5

2,25

Sekačky
Highline 475 SP

Označení

Highline 475 SP-A	

119619

20

86

95

96

2

6

2

BC 260 B-S Classic

112939

54

102

110

112

2

7,5

2,25

Highline 475 VS	

119667

20

86

95

96

2

6

2

BC 4125 II Comfort

112865

55

102

116

119

3

<=15

2,25

Highline 525 SP

119669

21

88

96

98

2

6

2

BC 4125 II-S Comfort

112941

55

102

116

119

3

<=15

2,25

Highline 525 SP-A	

119668

21

88

96

98

2

6

2

BC 4535 II Premium

112752

55

102

113

116

3

<= 15

2,25

BC 4535 II-S Premium

112940

55

102

113

116

3

<= 15

2,25

57

73

77,5

78

0,5

<2,5

1,5

37

79,5

95,5

96

3,0

2,0

1,5

Highline 525 VS	

119670

21

88

96

98

2

6

2

Highline 476 SPI	

119737

23

86

95

96

2

6

2

Highline 516 SPI	

119736

23

88

96

98

2

6

2

Highline 526 VSI	

119738

23

88

96

98

2

6

2

Highline 46.6 SP-X

119740

24

86

95

96

2

6

2

Highline 51.6 SP-X

119741

24

88

96

98

2

6

2

Akumulátorový Multicutter
Multicutter GS 3,7 Li

112773

Akumulátorové foukače listí
LB 36 Li

113332

Zahradní nůžky elektrické a akumulátorové

Highline 46.5 P-A	

119616

24

86

95

96

2

6

2

HT 36 Li

113331

37

64,2

84,2

87

3,0

2,5

1,5

Highline 46.5 SP-A	

119617

24

86

95

96

2

6

2

HT 18V Li

112949

60

90

90

92

–

4,8

–

Highline 51.5 SP-A	

119618

24

88

96

98

2

6

2

HT 440 Basic Cut

112679

61

86

99

100

–

2,2

–

Classic 4.65 SP-B Plus

119612

27

86

95

96

2

6

2

HT 550 Safety Cut

112680

61

86

97

98

–

2,9

–

Classic 5.15 SP-B Plus

119613

27

88

96

98

2

6

2

HT 600 Flexible Cut

112681

61

90

103

107

–

4,8

–

Classic 5.15 VS-B Plus

119709

27

88

96

98

2

6

2

HT 700 Flexible Cut

112678

61

94

103

107

–

4,1

–

Válcový a nožový drtič

Classic 4.25 P-B	

119609

29

86

95

96

2

6

2

Classic 4.65 P-B	

119610

29

86

95

96

2

6

2

Easy Crush MH 2800

112854

63

93,9

102

104

2

–

–

Easy Crush LH 2800

112853

63

77,8

87

90

2

–

–

Classic 4.65 SP-B	

119611

29

86

95

96

2

6

2

Silver 460 B-A Bio

119389

33

86

95

96

2

6

2

Elektrické a benzínové řetězové pily

Silver 460 BR-A Bio

119390

33

86

95

96

2

6

2

BKS 3835

113185

65

97,6

108,4

112

3

6,2 / 11,3

1,5

Moweo 3.85 Li

113278

35

85

95

96

1

8

1

BKS 4040

113186

65

99,5

110,1

113

3

8,5 / 9,0

1,5

Moweo 42.5 Li

119705

35

79,9

91,4

92

0,8

<2,5

1,5

BKS 4540

113187

65

99,5

112,4

115

3

8,9 / 10,7

1,5

Moweo 46.5 Li

119706

35

80

90,4

91

0,6

<2,5

1,5

EKS 2000/35

112807

67

96

108

110

3

5,05

1,5

Moweo 46.5 Li SP

119707

35

80

90,4

91

0,6

<2,5

1,5

EKS 2400/40

112808

67

95

108

110

3

5,95

1,5

34 E Comfort

112857

39

80

88

90

2

8

1

EKI 2200/40

112809

67

94

108

108

3

5,06

1,5

113250

69

–

86

88

2

–

–

40 E Comfort

112858

39

84

92

94

2

8

1

Classic 3.22 SE	

112805

41

84

94

96

2

6

1

Classic 3.82 SE	

112856

41

84

94

96

2

6

1

Lištové sekačky

Štípače dřeva
KHS 3704
KHS 5204

113251

69

–

86

88

2

–

–

LHS 5500

112424

71

–

86

88

2

–

–

BM 870 III	

112871

43

86

95

97

2

15,01

6,01

LHS 6000

112427

71

–

86

88

2

–

–

BM 875 III	

112872

43

85

95

97

2

16,07

6,43

LHS 7000

112428

71

–

86

88

2

–

–

Basic Care 32.5 VE Classic

113242

47

78

98

99

1

8

1,5

MH 350-4

112644

73

77

92

93

1

5,5

–

Combi Care 38 E Comfort

112800

47

86

93

99

6

8

1,5

MH 4005

113255

73

78,9

91,9

93

1,1

8,6

4,3

1,5

MH 5005 R

113256

73

83

92

93

1

7,2

3,6

MH 5065 R

113276

73

–

–

–

–

13,18

5,27

130933

75

–

84

86

–

–

–

Kultivátory

Vertikutátory

Combi Care 38 P Comfort

112799

47

88

97

99

2

10

Strunové sekačky elektrické a akumulátorové
GT 36 Li

113330

37

70,6

90,6

96

3,0

2,5

1,5

BC 1000 E	

112923

50

80,1

94

96

2,5

4,3

1,5

Generátory
AL-KO 2000i

BC 1200 E	

112924

50

80,5

94

96

2,5

4,44

1,5

AL-KO 2500-C	

130930

75

–

93

95

–

–

–

GTE 350 Classic

112928

51

85,8

94

96

2

3,15

2,5

AL-KO 3500-C	

130931

75

–

94

96

–

–

–

GTE 450 Comfort

112929

51

85,4

94

96

2

3,15

2,5

AL-KO 6500-C	

130932

75

–

95

97

–

–

–

www.al-ko.com/garden
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zahradní technika

zahradní technika

Vodní technika

zimní technika

al-ko online
kliknutím vstupte do on‑line světa společnosti al‑kO –
počínaje úvodní stránkou s produktovými poradci,
servisními pokyny a všemi důležitými informacemi přes
youtube kanál al‑kO s mnoha zajímavými videi o výrobcích
až po fanouškovskou stránku na facebooku.
tam vás, stejně jako v našem měsíčním zpravodaji a na
blogu, budeme informovat o novinkách z prostředí
společnosti al‑kO.
Více na adrese www.al‑ko.com/garden
navštivte společnost aL-Ko na stránce
facebook.com/alko.garten

Al‑KO KOBER spol. s r.o.
táborská 2134
397 01 Písek
česká republika
tel: +420 382 210 381‑383
info@al‑ko.cz
www.al‑ko.com/garden

dodáváno ve spolupráci s vaším partnerem
společnosti al‑kO:

změny, které slouží k technickému pokroku, vyhrazeny. záruka za omyl a tiskové chyby je vyloučena.
obj. č. 2300573/10-2015

