
RM 36-18 LTX BL 46 (601606650) Akumulátorová sekačka na trávu
18V 2x5.2Ah Li-Ion; Nabíječka ASC 145 Duo; Lepenková krabice

Objednací číslo 601606650
EAN 4061792201750

Tichá akumulátorová sekačka na trávu pro efektivní sekání, sbírání a mulčování ploch do 800 m²
Posečená tráva je alternativně vyhazována dozadu, sbírána do pružného sběrného koše nebo je ihned mulčována
Silný bezuhlíkový motor pro vysoký řezný výkon a dlouhá doba běhu na jedno nabití akumulátoru
Automatické přizpůsobení výkonu motoru podle výšky trávy pro maximální doby běhu na jedno nabití akumulátoru
Centrální, jednoduše ovladatelné nastavení výšky řezu v 7 stupních
Jednoduché řízení a držení stopy díky lehkým pojezdovým kolům a výškově přestavitelné posuvné rukojeti s pogumovaným
místem pro uchopení
Robustní s dlouhou životností díky kovovému krytu a vysoce hodnotnému srpovému noži
Dvojitá ochrana před nezamýšleným spuštěním díky bezpečnostnímu klíči a bezpečnostnímu vypínači
Jednoduchá přeprava a skladování s úsporou místa díky úchopům pro přenášení a dvojnásobně sklopné rukojeti
Dobře viditelná indikace kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátoru
Ekologický a tichý díky akumulátorovému provozu, díky tomu možno použít také v citlivých zónách na hluk
100% kompatibilita s třídou 18 V: výkonný provoz 36 V se dvěma akumulátorovými články 18 V Metabo

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků Li-Ion

Napětí akumulátoru 18 V

Kapacita akumulátorových článků 2 x 5.2 Ah

Doba běhu na jedno nabití akumulátorového článku 59 min

Šířka řezu 46 cm

Výška řezu 25 - 80 mm

Stupně výšky řezu 7

Objem sběrného koše 55 l

Počet otáček při volnoběhu 2800 /min

Max. otáčky 3400 /min

Hmotnost (vč. akumulátorového článku) 25.9 kg

Vibrace

Volnoběh 2.5 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 67 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 88 dB(A)

Nejistota měření K 0.8 dB(A)

Rozsah dodávky

Sběrný koš

Srpový nůž

Mulčovací klín

Bezpečnostní klíč

2 akumulátorové články Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Rychlonabíječka ASC 145 Duo „AIR COOLED“
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