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Česká společnost Seco Industries, s.r.o. je výhradním distributorem značky G-FORCE pro Českou republiku.

Výkonné akumulátorové nářadí a nově i benzínové sekačky, Vám usnadní práci na zahradě, ať už stříháte

živý plot, sečete trávník či řežete dřevo. Zahrada je nedílnou součástí Vašeho domova a s nářadím G-FORCE

zvládnete jakoukoli výzvu a práce na zahradě se stane radostí.

SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD. je jedním z největších výrobců zahradního elektrického nářadí

v Číně, který působí ve více jak 60 zemích světa a výrobky G-FORCE jsou jednou z klíčových značek.

Díky mnohaletému vývoji značky G-FORCE a neustálému zlepšování produktů byly na evropském obchodním

trhu vybudovány pozitivní reference značky a spokojenost zákazníků. V dnešní době se výrobky G-FORCE

stávají klíčovým hráčem v robotických sekačkách a dalších akumulátorových produktech s technologií

SAMSUNG, tak aby splňovaly nejnáročnější požadavky.

------------------------------------------------------------------------------

-------------
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XSZ 46 H-SD
- nový model motoru HONDA GCV 170

- s pojezdem

- velká kola pro snadný pohyb

- záběr žacího ústrojí 46 cm

- objem sběrného koše 60 l

- integrovaný ukazatel stavu naplnění koše

- čtyři funkce sečení

  (sběr, mulčování, zadní a boční výhoz)

Objednací číslo: S00000002166

Cena: 12 900 Kč vč. DPH

Akční cena do 30. 6. 2021: 
10 900 Kč vč. DPH

XSZ 53 H-SD
-  HONDA GCV 200

- s pojezdem

- velká kola pro snadný pohyb

- záběr žacího ústrojí 53 cm

- objem sběrného koše 70 l

- integrovaný ukazatel stavu naplnění koše

- čtyři funkce sečení

  (sběr, mulčování, zadní a boční výhoz)

nový model motoru

Objednací číslo: S00000002167

Cena: 14 900 Kč vč. DPH

Akční cena do 30. 6. 2021:
12 900 Kč vč. DPH
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Model

Doporučená plocha sečení

Motor

Model 

Typ 

Výkon 

Zdvihový objem

Objem palivové nádrže

Palivo

Typ motorového oleje

Technická specifikace

Záběr žacího ústrojí

Výška nastavení žacího ústrojí

Materiál skeletu

Systém 4v1**

Pojezd

Plynulé nastavení rychlosti pojezdu

Rychlost pojezdu

Objem sběrného koše

Indikátor plného sběrného koše

Přední kola

Zadní kola

Přední madlo

Boční výztuha

Všeobecné údaje

Celkové rozměry včetně sběrného koše (d x š x v)

Hmotnost 

Technické parametry

XSZ 46 H-SD

2
1 500 m

HONDA GCV 170

vzduchem chlazený čtyřtaktní motor

4,8 HP/3 600 ot./min

166 ccm

0,9 l

Natural 95

SAE 10W-30

460 mm

25 - 75 mm

ocel

ano

ano

ne

3,5 km/h

60 l

ano

200 mm

250 mm

ano

ano

1 420 x 537 x 1 059 mm

32,5 kg

XSZ 53 H-SD

2
1 700 m

HONDA GCV 200

vzduchem chlazený čtyřtaktní motor

5,6 HP/3 600 ot./min

201 ccm

0,9 l

Natural 95

SAE 10W-30

530 mm

25 - 75 mm

ocel

ano

ano

ne

3,5 km/h

70 l

ano

200 mm

300 mm

ano

ano

1 510 x 585 x 1 065 mm

35,5 kg

Motor HONDA GCV

Nový motor Honda GCV přináší bezkonkurenčně

nejnižší spotřebu paliva, nejvyšší výkon a kroutící

moment ve své třídě. Motor je efektivnější

a kompaktnější díky konstrukci CycloFlow,

která snižuje turbulence ve válci a zajišťuje

stabilnější spalování. Výsledkem je větší odolnost

proti nižší kvalitě paliva a snadné startování

spolu s hladším volnoběhem. 
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Robotické sekačky G-FORCE jsou vybaveny několika inovativními technologiemi. Vysoce citlivými

ultrazvukovými senzory v přední části, které umožňují sekačce včas detekovat překážku a vyhnout se jí.

Robotická sekačka automaticky zajede do nabíjecí stanice, jakmile je potřeba akumulátor nabít.

Disponuje jednoduchým ovládáním s využitím aplikace pro chytré telefony, pomocí WI-FI nebo SIM karty.

Unikátní systém sečení E DATE - ostré břitové čepele vyrobené z odolné uhlíkové oceli, zajišťující efektivní

provoz a extrémně nízkou spotřebu energie.
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Dotykový displej

Díky citlivějšímu displeji na tlak

usnadňuje každý dotyk a zajišťuje

rychlejší reakce.

Robotická sekačka G-FORCE

je schopna začít pracovat v různých

Vámi určených oblastech. Možnost

nastavení intenzity údržby jednotlivých zón.

Multizónové sečení

Zóna A

Zóna B

Dokovací stanice

Unikátní systém žacího ústrojí

Ostré břitové čepele vyrobené z odolné

uhlíkové oceli zajišťují efektivní

provoz a extrémně nízkou spotřebu

energie.
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G600 PRO
2- doporučená plocha sečení 600 m

- PIN kód proti neoprávněnému použití

- ultrazvukové senzory

Objednací číslo: S00000002143

Cena: 17 900 Kč vč. DPH

G800 SP
2- doporučená plocha sečení 800 m

- PIN kód proti neoprávněnému použití

- ovládání pomocí chytrého telefonu nebo SIM karty

- ultrazvukové senzory

Objednací číslo: S00000002156

Cena: 22 900 Kč vč. DPH

Robotické sekačky

G 800 SP

G 600 PRO

Garáž na robota
- kompatibilní s dokovací stanicí

- jednoduchá aplikace

- určeno pro sekačky G600 PRO a G800 SP

Objednací číslo: S00000002157

Cena: 2 900 Kč vč. DPH
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Technické parametry

Model

Doporučená plocha sečení

Elektrický systém

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba plného nabití akumulátoru

Doba práce na jedno nabití

Střižný systém

Výška nastavení žacího ústrojí

Záběr žacího ústrojí

Počet nožů

Počet střižných zón

Přední kola

Zadní kola

Provozní rozhraní

Displej

Bluetooth

GSM

Mobilní aplikace

Dešťový senzor

Všeobecné údaje

Rozměry (d x š x v)

Celková hmotnost robotické sekačky

Součástí balení

Instalační  sada (plastové kolíčky)

Vodicí drát

Dokovací jednotka

G600 PRO

2600 m

Li-Ion

28 V

2  Ah

60 min

60 min

20 - 60 mm

180 mm

3

4

90 mm

200 mm

ano

ne

ne

ne

ano

574 x 405 x 282 mm

8,5 kg

150 ks

120 m

ano

G800 SP

2800 m

Li-Ion

28 V

2,9  Ah

80 min

90 min

20 - 60 mm

180 mm

3

4

90 mm

200 mm

ano

ano

ano

ano

ano

574 x 405 x 282 mm

8,9 kg

200 ks

150 m

ano
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PLOTOSTŘIH

RUČNĚ VEDENÉ
SEKAČKY

AKUMULÁTOROVÝ

NOSIČ

FUKAR KŘOVINOŘEZ
MULTI

KŘOVINOŘEZ
2 v 1

ŘETĚZOVÁ
PILA

Jeden akumulátor pro celou zahradu
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ADAPTÉR
ŘETĚZOVÁ PILA

ADAPTÉR
PLOTOSTŘIH

NŮŽ

ADAPTÉR
ZAMETACÍ
KARTÁČ

STRUNOVÁ
HLAVA

ADAPTÉR
ROTAČNÍ
KYPŘIČ

Typ motoru

Spalovací motor 163 ccm v ručně vedené sekačce

G-FORCE 120 V v ručně vedené sekačce

Točivý moment při běžném provozu

2,8 NM pro 2 800 ot./min.

2,8 NM pro 3 200 ot./min.

Jmenovitý vstupní výkon

2 000 W

1 500 W

Typ motoru

Spalovací motor 50 ccm v řetězové pile

G-FORCE 120 V v řetězové pile

Točivý moment při běžném provozu

3 NM pro 6 500 ot./min.

3 NM pro 6 000 ot./min.

Jmenovitý vstupní výkon

2 200 W

2 000 W

Typ motoru

Spalovací motor 25 ccm v křovinořezu

G-FORCE 120 V v křovinořezu

Točivý moment při běžném provozu

1,3 NM pro 6 500 ot./min.

1,3 NM pro 6 000 ot./min.

Jmenovitý vstupní výkon

760 W

800 W

SROVNATELNÝ VÝKON

SROVNATELNÝ VÝKON

SROVNATELNÝ VÝKON
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Ručně vedené sekačky G-FORCE XR 120 jsou v současné době nejvýkonnější akumulátorové sekačky

na trávu na evropském trhu s vysoce účinnými lithium-iontovými akumulátory 120 V od společnosti

SAMSUNG s celkovým výkonem až 300 Wh. Díky inteligentnímu systému ATVM (Adaptivní technologie

výkonu motoru) se při zvýšeném odporu v důsledku vysoké trávy automaticky zvýší výkon a otáčky motoru.

Vše pracuje také obráceně, čímž se šetří akumulátor a prodlužuje jeho životnost.



13

XR 120 V

Výkonný elektromotor s moderními

technologiemi, poskytující maximální

výkon a efektivitu.

Adaptivní technologie
výkonu motoru

Adaptivní technologie výkonu motoru

zajišťuje nejvyšší výkon i v nejnáročnějších

podmínkách.

Vertikální stání

Ručně vedené sekačky na trávu

XR 120 nové generace s možností

vertikálního kompaktního skladování.
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Ručně vedené sekačky XR 120

X46 P
- bez pojezdu

2
- doporučená plocha sečení 1 200 m

- záběr žacího ústrojí 46 cm

- objem sběrného koše 55 l

- akumulátor a nabíječka je součástí balení

- sklopná ergonomická rukojeť

- k dispozici jsou čtyři funkce sečení

  (sběr, mulčování, zadní výhoz a boční výhoz)

Objednací číslo: S00000002144

Cena: 17 900 Kč vč. DPH

X53 SP
- s pojezdem

2- doporučená plocha sečení 1 700 m

- záběr žacího ústrojí 53 cm

- objem sběrného koše 70 l

- dva akumulátory a nabíječka jsou součástí balení

- sklopná ergonomická rukojeť

- k dispozici jsou čtyři funkce sečení

  (sběr, mulčování, zadní výhoz a boční výhoz)

Objednací číslo: S00000002145

Cena: 27 900 Kč vč. DPH

X46 SP
- s pojezdem

2- doporučená plocha sečení 1 500 m

- záběr žacího ústrojí 46 cm

- objem sběrného koše 55 l

- akumulátor a nabíječka je součástí balení

- sklopná ergonomická rukojeť

- k dispozici jsou čtyři funkce sečení

  (sběr, mulčování, zadní výhoz a boční výhoz)

Objednací číslo: S00000002146

Cena: 21 900 Kč vč. DPH
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Model

Doporučená plocha sečení

Elektrický systém

Typ elektromotoru

Výkon motoru

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba plného nabití akumulátoru

Doba práce na jedno nabití

Technická specifikace

Záběr žacího ústrojí

Výška nastavení žacího ústrojí

Materiál skeletu

Systém 4v1**

Pojezd

Plynulé nastavení rychlosti pojezdu

Objem sběrného koše

Indikátor plného sběrného koše

Přední kola

Zadní kola

Adaptivní technologie výkonu motoru

Vertikální stání 

Přední madlo

Boční výztuha

Všeobecné údaje

Celkové rozměry bez sběrného koše (d x š x v)

Hmotnost bez akumulátoru 

* při použití dvou akumulátorů

** sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz

X46 P

2
1 200 m

bezkartáčový

1 500 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

55 min

460 mm

25 - 70 mm

ocel

ano

ne

ne

55 l

ano

200 mm

250 mm

ano

ano

ano

ano

860 x 545 x 600 mm

31 kg

Technické parametry

X46 SP

2
1 500 m

bezkartáčový

1 500 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

45 min

460 mm

25 - 70 mm

ocel

ano

ano

ano

55 l

ano

200 mm

250 mm

ano

ano

ano

ano

860 x 545 x 600 mm

32 kg

X53 SP

2
1 700 m

bezkartáčový

1 500 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

  60 min*

530 mm

30 - 80 mm

ocel

ano

ano

ano

70 l

ano

200 mm

300 mm

ano

ano

ano

ano

960 x 565 x 600 mm

39 kg

* hmotnost akumulátoru 2 kg
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Křovinořez XR 120 2v1

XR 120 2v1
- záběr struny 40,6 cm

- záběr nože 30 cm

- ramenní popruh je součástí balení

- ergonomicky tvarovaná řídítka 

- pevná trubka pro efektivní přenos energie

  

Objednací číslo: S00000002149

Cena: 6 900 Kč vč. DPH

strunová hlava

(součástí balení)

nůž

(součástí balení)

Křovinořez G-FORCE XR 120 2v1 je poháněn výkonným bezkartáčovým motorem s vysokou

účinností více než 90 %, čímž překračuje výkon mnoha křovinořezů poháněných spalovacím motorem.

Díky nízké hlučnosti a nulovým emisím neobtěžujete sousedy a zahradu můžete upravovat

kdykoliv Vás napadne.
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Model

Elektrický systém

Typ elektromotoru

Výkon motoru

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba plného nabití akumulátoru

Doba práce na jedno nabití

Nastavení výkonu

Technická specifikace

Záběr nože

Počet zubů nože

Záběr struny

Průměr struny

Délka struny

Všeobecné údaje

Typ nosné trubky

Průměr nosné trubky

Délka křovinořezu

Šířka řídítek

Hmotnost bez akumulátoru

Ramenní popruh 

Akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení.          

Technické parametry

XR 120 2v1

bezkartáčový

800 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

60 min

5 úrovní

300 mm

4

406 mm

2 mm

5 m

rovná, z jednoho kusu

26 mm

1 900 mm

730 mm

5,2 kg

je součástí balení

* hmotnost akumulátoru 2 kg

Jednoduché nastavení rychlosti

Ergonomický tvar rukojeti a plynulá regulace

otáček nabízí uživateli snadné ovládání výkonu

jednou rukou.
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Křovinořez XR 120 MULTI

XR 120 MULTI
- čtyři přídavné adaptéry jako příslušenství

- ramenní popruh je součástí balení

- ergonomicky tvarovaná rukojeť

- dělená trubka pro používání adaptérů

Objednací číslo: S00000002151

Cena: 6 900 Kč vč. DPH

Objednací číslo: S00000070899

Cena: 8 900 Kč vč. DPH

Objednací číslo: S00000070898

Cena: 5 900 Kč vč. DPH

Adaptér zametací kartáč

Adaptér rotační kypřič

Nůž
(není součástí balení)

Objednací číslo: S00000070895

Cena: 4 900 Kč vč. DPH

Adaptér řetězová pila

Objednací číslo: S00000070896

Cena: 5 900 Kč vč. DPH

Adaptér plotostřih

Příslušenství
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Technické parametry

Model

Elektrický systém

Typ elektromotoru

Výkon motoru

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba plného nabití akumulátoru

Doba práce na jedno nabití

Nastavení výkonu

Technická specifikace

Záběr struny

Průměr struny

Délka struny

Všeobecné údaje

Délka bez adaptérů

Průměr trubky

Typ rukojeti

Hmotnost bez akumulátoru

Ramenní popruh

Příslušenství

Adaptér řetězová pila

Rychlost řetězu

Typ řetězu a lišty

Délka lišty

Adaptér plotostřih

Rozteč zubů

Délka lišty

Adaptér rotační kypřič

Šířka záběru

Průměr kypřiče

Adaptér zametací kartáč

Šířka záběru

Průměr zametacího kartáče

Akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení.

XR 120 MULTI

bezkartáčový

800 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

60 min

3 úrovně

406 mm

2 mm

5 m

1 060 mm

26 mm

typ D, ergonomická

5,2 kg

je součástí balení

17,5 m/s

3/8", řada 91, lišta 120 SDEA 041

300 mm

27 mm

51,5 mm

220 mm

240 mm

600  mm

270 mm

* hmotnost akumulátoru 2 kg
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Plotostřih XR 120 X55

Plotostřih X55
- otočná rukojeť

- přední ergonomické madlo s tříosým

  bezpečnostním systémem

- nízká hlučnost a vibrace

- ramenní popruh je součástí balení

- japonské ostří Nikkari

 

Objednací číslo: S00000002150

Cena: 8 900 Kč vč. DPH

Je vybaven CSC systémem nastavení rychlosti (CRUISE CONTROL SYSTEM). Když je přístroj zapnutý,

současně stiskněte spoušť přední a zadní rukojeti po dobu 3 vteřin. Tím si nastavíte rychlost

a bez problému můžete pracovat. Vysoce kvalitní nože s trojitým ostřím, řezané laserem, poskytují

maximální efektivitu. Novinkou je také otočná rukojeť pro usnadnění řezání z boční nebo z horní části

živého plotu.
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Technické parametry

X55

bezkartáčový

650 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

45 min

plynulé

550 mm

34 mm

1 280 x 230 x 210 mm

5 kg

je součástí balení

* hmotnost akumulátoru 2 kg

Otočná rukojeť

Zadní otočná rukojeť je nastavitelná, aby se

usnadnilo stříhání z boční nebo z horní části

živého plotu.

Model

Elektrický systém

Typ elektromotoru

Výkon motoru

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba plného nabití akumulátoru

Doba práce na jedno nabití

Nastavení výkonu

Technická specifikace

Délka lišty

Rozteč zubů

Všeobecné údaje

Celkové rozměry (d x š x v)

Hmotnost bez akumulátoru * 

Ramenní nosič

Akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení.
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Fukar XR 120 X22

Fukar X22
- rychlost proudění vzduchu až 220 km/h

- tři úrovně nastavení výkonu

- ramenní popruh je součástí balení

- ergonomická rukojeť

- ovládání jednou rukou

- dokonale vyvážený

Objednací číslo: S00000002147

Cena: 5 900 Kč vč. DPH

Akumulátorový fukar G-FORCE XR 120 má 3 úrovně rychlosti proudění vzduchu - až 220 km/h
3a obrovský objem až 900m /h. Lze tedy snadno odstranit i velké množství nečistot. Turbínové

kolo je vyrobené z odolného tlakového odlitku, konstruovaného tak, že produkuje nízké vibrace

s největším možným průtokem vzduchu. Fukar XR 120 je dokonale vyvážený a při použití ramenního

popruhu zajišťuje práci bez únavy.
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Technické parametry 

X22

bezkartáčový

700 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

20 min

45 min

3 úrovně

až 220 km/h

3
15 m /min

ano

ano

1 280 x 230 x 210 mm

3,3 kg

je součástí balení

je součástí balení

je součástí balení

* hmotnost akumulátoru 2 kg

Nastavení výkonu

Uživatel si může nastavit 3 úrovně výkonu

jednoduchým stisknutím tlačítka a tím regulovat

proudění vzduchu.

Model

Elektrický systém

Typ elektromotoru

Výkon motoru

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba plného nabití akumulátoru

Doba práce na jedno nabití (min.)

Doba práce na jedno nabití (max.)

Nastavení výkonu

Technická specifikace

Rychlost proudění vzduchu

Maximální průtok vzduchu

Ovládání jednou rukou

Aretace tlačítka rychlosti

Všeobecné údaje

Celkové rozměry (d x š x v)

Hmotnost bez akumulátoru * 

Ramenní popruh

Hubice plochá

Hubice kruhová

Akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení.
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Řetězová pila XR 120 X46

Řetězová pila X46
- délka lišty 400 mm

- rychlost řetězu 15 m/s

- 3,8" řetěz

- snadná výměna řetězu

- pevné kovové madlo

- značková lišta a řetěz Oregon

Objednací číslo: S00000002148

Cena: 7 900 Kč vč. DPH

Akumulátorová řetězová pila G-FORCE XR 120 splňuje vysoké nároky na výkon.

Je perfektní alternativou k běžným benzínovým modelům. Její obrovský výkon Vás ohromí.

Řetězová pila G-FORCE je vybavena řadou technických a bezpečnostních předností,

jako je například okamžité zastavení řetězu. Kompaktní a ergonomický design zajišťuje

nejlepší ovladatelnost.
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Technické parametry

X46

bezkartáčový

2 000 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

30 min

ano

400 mm

160 SDEA 041

3/8", 91 VXL, 91 P, M91 VXL

15 m/s

ano (náplň 180 ml)

ano

1 280 x 230 x 210 mm

5,2 kg

* hmotnost akumulátoru 2 kg

 

Model

Elektrický systém

Typ elektromotoru

Výkon motoru

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba plného nabití akumulátoru

Doba práce na jedno nabití

Adaptivní technologie výkonu motoru

Technická specifikace

Délka řezné lišty

Typ řezné lišty

Typ řetězu

Rychlost řetězu

Automatické mazání

Rychlé zastavení řetězu

Technická specifikace

Celkové rozměry (d x v x š)

Hmotnost bez akumulátoru * 

Akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení.

Bezkartáčový motor

Adaptivní technologie výkonu motoru

zajišťuje nejvyšší výkon i v nejnáročnějších

podmínkách.
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Odstraňovač plevele

XR 120 WB
- určen k odstranění plevele na zpevněných,

  betonových nebo asfaltových površích

  bez použití chemických látek nebo tepelného

  ošetření

- sklopná ergonomická rukojeť

- minimální vibrace

- podvozek německé značky LIMPAR

- záběr kartáčů 37 cm

Objednací číslo: S00000002162

Cena: 37 500 Kč vč. DPH

XR 120 SWP
- použití na cesty a povrchy zpevněné

  betonem, asfaltem, dlažebními kameny

  nebo deskami 

- sklopná ergonomická rukojeť

- minimální vibrace

- podvozek německé značky LIMPAR

- řemenová převodovka s olejovou lázní

- záběr kartáče 70 cm

Objednací číslo: S00000002161

Cena: 37 500 Kč vč. DPH

Zametací kartáč
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Model

Doporučená plocha práce

Elektrický systém

Typ elektromotoru

Výkon motoru

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba plného nabití akumulátoru

Doba práce na jedno nabití

Technická specifikace

Pracovní záběr 

Průměr kartáče

Podvozek

Převodovka

Pojezd

Rychlost pojezdu

Rozměr kol

Nastavení výšky řidítek

Adaptivní technologie výkonu motoru

Všeobecné údaje

Celkové rozměry  (d x š x v)

Hmotnost bez akumulátoru 

* při použití dvou akumulátorů

Akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení.

XR 120 WB

neomezeno

bezkartáčový

1 500 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

  40 min*

370 mm

250 mm

LIMPAR

ne

ne

ne

350 mm

ne

ano

1 660 x 535 x 600 mm

45 kg

XR 120 SWP

neomezeno

bezkartáčový

1 500 W

Li-Ion

120 V

2,5  Ah

40 min

  40 min*

700 mm

-

LIMPAR

ano

ano

3,3 km/h

280 mm

ano (3 úrovně)

ano

1 250 x 535 x 690 mm

51 kg

* hmotnost akumulátoru 2 kg

Technické parametry
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Akumulátor a příslušenství

Rychlonabíjecí dokovací stanice

Objednací číslo: S00000002155

Cena: 4 000 Kč vč. DPH

Akumulátor 

Objednací číslo: S00000002154

Cena: 5 000 Kč vč. DPH

Akumulátorový nosič

Objednací číslo: S00000070901

Cena: 1 900 Kč vč. DPH

- automatické chlazení

- možnost zavěšení na zeď

- LED indikátor stavu akumulátoru

- hmotnost akumulátoru 2 kg

- 2,5 Ah x 1 = 300 Wh, 2,5 Ah x 2 = 600 Wh

- akumulátor je složen z 30 článků x 4,0 V = 120 V

- akumulátor Li-Ion nemá paměťový efekt

- ergonomicky tvarovaný popruh 

- měkčené polstrování

- zpevněný bederní pás
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Elektromotor

120 V program je vybaven moderním bezkartá-

čovým motorem s vyšším točivým momentem,

který nabízí vyšší účinnost a životnost, než klasické

benzínové motory.

Srovnání řetězové aku pily G-Force 120 V a stejně výkonné motorové pily 50 ccm

G-Force řetězová pila X46 120 V

JEDNODUCHÉ RYCHLONABÍJENÍ

NÍZKÁ HLUČNOST

BEZ ZÁPACHU

STÁLÝ KROUTÍCÍ MOMENT

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ V JAKÉKOLIV POZICI

VYŠŠÍ POŘIZOVACÍ CENA

* ceny nákladů se mohou lišit dle ceny paliva, ceny elektřiny, typu spalovacího motoru (tabulka kalkulována s cenou 32,- Kč/l benzínu a 4,90 Kč/KWh), údaje v tabulce jsou orientační

Cena nabití akumulátoru

Cena při 500 x nabití akumulátoru

Bez dalších nákladů na servis bezúdržbového motoru.

30 min. práce vychází na 2,10 Kč

1 050,- Kč

Cena 0,5 l benzínu

Cena při 500 x doplněné nádrži (0,5 l)

V ceně nejsou kalkulovány další náklady  na olej, svíčky, filtry a další.

30 min. práce vychází na 16,- Kč

8 000,- Kč

Benzínová pila 50 ccm

BENZÍN JE HOŘLAVINA

ŠKODLIVÉ SPLODINY ZE SPALOVÁNÍ BENZÍNU A OLEJE

NEROVNOMĚRNÝ KROUTÍCÍ MOMENT DLE OTÁČEK

VYSOKÉ NÁKLADY NA SERVIS

VYSOKÁ HLUČNOST

DEGRADACE PALIVA PŘI OBČASNÉM POUŽÍVÁNÍ

BEZ NUTNOSTI ČEKÁNÍ NA DOBITÍ

NIŽŠÍ POŘIZOVACÍ CENA

VÝHODY A NEVÝHODY

Když to vše připočtěte k ceně srovnatelného stroje se spalovacím motorem, jsou výhody nižší pořizovací ceny pryč, a to nepočítáme cenu

dalšího spotřebního materiálu, jako jsou olej, svíčky a filtry atd. … Navíc vzhledem k tomu, že akumulátor je mezi stroji G-FORCE

kompatibilní, nemusíte ke každému výrobku dokupovat nový. Z dlouhodobého hlediska se tedy aku technologie rozhodně vyplatí.
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Profesionální i domácí uživatelé ocení nízkou

hlučnost a snížené vibrace, díky čemuž se se stroji

pracuje dobře i po delší čas.

S G-FORCE, narozdíl od běžných motorových

strojů, nemusíte řešit náročnou údržbu spalovacího

motoru a můžete je provozovat bez hluku a kouře.

Nerušíte tím své blízké ani sousedy.

Všestranné použití akumulátorů 120 V

ve všech zařízeních G-FORCE řady XR je jednou

z mnoha výhod. Rychlonabíjecí dokovací stanice

G-FORCE nabije akumulátor za 40 minut.
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Výkonné akumulátorové nářadí G-FORCE Vám

usnadní práci na zahradě, ať už řežete dřevo,

stříháte živý plot či sečete trávník.

Systémem EasySwitch jsou vybavené sekačky

na trávu XR 120, do kterých můžeme umístit dva

výkonné 120 V akumulátory. Během provozu

je energie odebírána pouze z jednoho akumulátoru

a z druhého bude odebírána pouze v případě,

že bude první akumulátor vybitý.

Křovinořez MULTI má díky výměnným

hlavám široké využití. Můžete sekat trávu,

stříhat plot, řezat větve, kypřit půdu

nebo zametat Váš chodník.



Seco Industries, s.r.o., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Česká republika

+420 702 292 987, info@gforce.cz, www.gforce.cz,       G-Force CZ

Údaje v katalogu jsou orientační, použité fotografie jsou ilustrační.
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