KATALOG 2022

Jsme česká společnost Seco Industries, s.r.o. a výhradní distributor akumulátorového nářadí a benzínových sekaček G-FORCE pro Českou republiku.-----------------------------------------------------------------------------------Tyto výkonné stroje 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 akumulátorového
a benzínového nářadí v Číně, který působí více jak v 60 zemích světa.-------------------------------------------------V dnešní době se výrobky G-FORCE stávají klíčovým hráčem v akumulátorových produktech s technologií SAMSUNG. V benzínové variantě jsou použité kvalitní motory HONDA.-----------------------------------------
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Kompatibilita akumulátoru G-FORCE.---------------------------------------------------------------------------------------------------Všestranné použití akumulátoru 120V ve všech zařízeních G-FORCE je jednou z mnoha výhod.
Nabíječka je mimořádně rychlá a dobíjet lze kdykoli - i když je akumulátor jen částečně vybitý. Není
zde žádný paměťový efekt.
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120 V článek značky SAMSUNG je kompatibilní se všemi stroji 120V programu a dodává
jim potřebnou energii pro jakoukoli práci.

Systémem EasySwitch jsou vybavené sekačky
na trávu XR120, do kterých můžete umístit
dva výkonné akumulátory 120V. Během provozu je energie odebírána pouze z jednoho
akumulátoru a z druhého bude odebírána
pouze v případě, když bude první akumulátor
vybitý.

ATVM - neboli adaptivní technologií výkonu
motoru jsou vybaveny všechny stroje 120V
programu. Při zvýšeném odporu automaticky zvýší výkon motoru. Vše pracuje také
obráceně, čímž se šetří akumulátor a prodlužuje jeho životnost.
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Akumulátorová technika 120 V

Silný bezkartáčový motor s vysokým točivým
momentem je základem všech strojů 120V
programu a zajišťuje optimální pracovní
podmínky.

Akumulátorová techniká 120 V

Ručně vedené sekačky

X46 P
Akumulátorová sekačka bez pojezdu,
vybavená jedním akumulátorem,
nabíječkou, mulčovací zarážkou
a deflektorem bočního výhozu.--------

Cena: 17 900 Kč vč. DPH-------Objednací číslo: S000000002144
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X46 SP
Nejprodávanější akumulátorová
sekačka G-FORCE se záběrem 46 cm.
Má celokovové šasí a velká kola, díky
tomu je zaručena vynikající trakce.
Variabilní pojezd dělá z této sekačky
obratného pomocníka. Základní výbava
obsahuje jeden akumulátor, nabíječku,
mulčovací zarážku a deflektor bočního
výhozu.------------------------------------------------

Cena: 21 900 Kč vč. DPH-----------

Akumulátorová technika 120 V

Objednací číslo: S000000002146

X53 SP
Největší z akumulátorových sekaček
se záběrem 53 cm. Díky absenci oleje
a benzínu je vertikální stání ideálním
způsobem jak ušetřit místo při skladování a je také praktické pro údržbu
stroje. V základní výbavě jsou dva akumulátory 120V, nabíječka mulčovací
zarážka a deflektor bočního výhozu.-----

Cena: 27 900 Kč vč. DPH----------Objednací číslo: S000000002145
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Akumulátorová technika 120 V

Křovinořez
2v1
Křovinořez G-FORCE XR 120 2v1
je poháněn bezkartáčovým motorem
o výkonu 800W a srovnává se s křovinořezy poháněné spalovacím motorem. Díky nízké hlučnosti a nulovým
emisím neobtěžujete sousedy a zahradu můžete upravovat kdykoliv Vás napadne. Součástí balení je strunová
hlava, čtyřzubý nůž a ramenní popruh.
Ergonomicky tvarovaná řídítka jsou
jednoduše sklopná pro snadnou
přepravu či uskladnění.----------------------

Cena: 6 900 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002149

nůž
(součástí balení)

strunová hlava
(součástí balení)
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MULTI
Křovinořez MULTI s dělitelnou hřídelí
a volitelnými nástavci dělají z tohoto
víceúčelového stroje univerzálního
pomocníka pro celoroční využití.
Ergonomie, tichý chod, malé vibrace
a komfort při práci jsou hlavními
přednostmi akumulátorového systému G-Force.---------------------------------------

Křovinořez MULTI je standardně vybaven
strunovou hlavou a dělitelnou
trubkou pro snadnou výměnu
adaptéru.

Cena: 6 900 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002151

Příslušenství
Adaptér řetězové pily

Adaptér zametacího kartáče

Usnadňuje práci v sadu i u domu.
Bez nutnosti použití žebříku.

Poradí si s nečistotami na všech
zpevněných plochách.

Cena: 4 900 Kč vč. DPH

Cena: 8 900 Kč vč. DPH

Objednací číslo: S000000070895

Objednací číslo: S000000070899

Adaptér plotostřihu

Adaptér rotačního kypřiče

Pro snadné stříhání vysokých okrasných
keřů a živých plotů.

Pomáhá se snadným provzdušněním
půdy.

Cena: 5 900 Kč vč. DPH

Cena: 5 900 Kč vč. DPH

Objednací číslo: S000000070896
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Objednací číslo: S000000070898

Akumulátorová technika 120 V

Křovinořez

Akumulátorová technika 120 V

Fukar
X22
Akumulátorový fukar G-FORCE XR 120
má tři úrovně rychlosti. Proudění
vzduchu až 220 km/h a obrovský
3
objem až 900 m /h. Lze tedy snadno
odstranit i velké množství nečistot.
Turbínové kolo je vyrobené 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. Výkonný
bezkartáčový motor o výkonu 700 W
zajišťuje maximální výkon.------------------

Cena: 5 900 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002147

Nastavení výkonu
ve 3 úrovních.

Kompatibilní akumulátor
SAMSUNG XR120.
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Vysoký výkon
a průtok vzduchu.

Akumulátorová technika 120 V

Plotostřih
X55
Silný elektromotor a 120 V akumulátor
dělá z plotostřihu G-Force výkonný
a všestranný stroj. Vysoce kvalitní nože
Nikkari s trojitým ostřím poskytují
maximální efektivitu. Otočná rukojeť
vám usnadní řezání z boční nebo
z horní části živého plotu.-----------------------

Cena: 8 900 Kč vč. DPH-----------------Objednací číslo: S000000002150

Otočná rukojeť vám umožní pracovat
z jakékoli strany živého plotu.

Díky absenci oleje a benzínu lze stroj
otočit v libovolném směru.
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Výkonný pracovník pro úpravu
všech porostů.

Akumulátorová technika 120 V

Řetězová pila
X46
Akumulátorová řetězová pila G-FORCE
XR 120 splňuje vysoké nároky na výkon.----------------------------------------------------Je perfektní alternativou k běžným
benzínovým modelům. Její výkon
2000 W vás ohromí. Pila je vybavena
řadou technických a bezpečnostních
prvků, jako je například okamžité
zastavení řetězu. Kompaktní a ergonomický design zajišťuje nejlepší ovladatelnost. Elektronický variátor zajistí
optimální výkon během řezu.-------------- lišta Oregon o délce 400 mm
- rychlost řetězu 15 m/s
- 3,8" řetěz 1,3 mm Oregon

ATVM - elektronický variátor, díky němuž
má pila vždy tolik výkonu kolik potřebujete.

Cena: 7 900 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002148

Žádný dým, zplodiny
a dolévání paliva.
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Rychlé zastavení řetězu zaručuje vysokou
bezpečnost a pohodlnou práci.

XR120 WB
Odstraňovač plevele je efektivní
a šetrný k životnímu prostředí. Tento
stroj je vybaven šesti pletenými ocelovými dráty, odstraňuje plevel ze zpevněných povrchů bez jakýchkoli
chemických látek nebo tepelného
zpracování.------------------------------------------Díky vyváženému rozložení hmotnosti
a velkým kolům nabízí vynikající
manévrovatelnost. Speciální podpora
ložiska hlavy kartáče umožňuje práci
bez vibrací. Kartáč lze bočně otočit
pro pohodlné očištění hran. Základem
je podvozek německého výrobce
LIMPAR, o pohon se stará 120V
elektromotor G-FORCE, který zajišťuje
vysoký výkon a tichý chod.-------------------

Ocelová hlava unašeče zaručuje
dlouhou životnost.

Cena: 38 000 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002162

6 pevných a kvalitních
ocelových drátů.
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Jednoduchá aretace celého ramene
pro práci podél obrubníků.

Akumulátorová technika 120 V

Odstraňovač plevele

Akumulátorová technika 120 V

Zametací kartáč
XR120 SWP
Zametací kartáč je perfektní pomocník
na úklid cest a z povrchu zpevněných
betonem, asfaltem, dlažebními kameny nebo deskami. Zametá pomocí poly
kartáče s 10 segmenty. K pohodlnějšímu ovládání přispívají nastavitelná
řidítka a jednoduché nastavení směru
zametání. O pohon se stará řemenová
převodovka s olejovou lázní (BiCiDi)
značky Limpar o rychlosti 3,3 km/h
a 120V bezkartáčový elektromotor
G-FORCE.---------------------------------------------

Cena: 38 000 Kč vč. DPH----------Objednací číslo: S000000002161

Vysoký výkon i v akumulátorové
variantě.

Dofukovací kola a řetězový převod
dávájí stroji vysokou trakci.
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Nastavení výšky řidítek
ve 3 úrovních.

Náhradní dráty pro odstraňovač plevele,
(2 sady po 6 ks v balení)

Cena: 1 590 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000071035

Ocelová radlice na odhrnování sněhu pro zametací
kartáč XR 120 SWP

Cena: 5 490 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002171

Sběrný box pro zametací kartáč XR 120 WB

Cena: 7 990 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002170
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Akumulátorová technika 120 V

Příslušenství pro komunální techniku

Akumulátorová technika 120 V

Akumulátor a dokovací stanice
XR120
Kompatibilita akumulátoru se všemi
stroji 120V programu je nespornou
výhodou. V akumulátorové technice
G-FORCE se snoubí to nejlepší z elektřiny a spalovacích motorů. Li-Ion 120V
akumulátor má 2,5 Ah a váží 2,1 kg.
Je složen z 30 článků po 4,0V. Dokovací stanice s vlastním chlazením a led
indikací Vám zajistí kvalitní a rychlé
nabíjení. Stroje mají elektronickou
kontrolu výkonu a odebírají vždy jen
tolik energie, kolik je potřeba, a proto
jsou tak efektivní.

Cena: 5 000 Kč vč. DPH--------------

Cena:4 000 Kč vč. DPH--------------

Objednací číslo: S000000002154

Objednací číslo: S000000002155
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Akumulátorová technika 120 V

Technická speciﬁkace

Křovinořezy

Označení

XR46P

XR46SP

XR53SP

2v1

MULTI

Typ motoru

elektromotor

elektromotor

elektromotor

elektromotor

elektromotor

1 500 W

1 500 W

1 500 W

800 W

800 W

120 V Li-Ion

120 V Li-Ion

120 V Li-Ion

120 V Li-Ion

120 V Li-Ion

ano

ano

ano

ano

ano

Doba práce na 1 nabití **

55 min

45 min

60 min **

60 min

60 min

Nastavení výkonu

plynulé

plynulé

plynulé

plynulé

3 úrovně

Pracovní záběr

460 mm

460 mm

530 mm

406 mm

406 mm

25 - 70 mm

25 - 70 mm

25 - 70 mm

-

-

ocel

ocel

ocel

-

-

Rychlost proudění vzduchu

-

-

-

-

-

Maximální průtok vzduchu

-

-

-

-

-

Délka lišty

-

-

-

-

-

Rozteč zubů

-

-

-

-

-

Typ řetězu

-

-

-

-

-

Typ řezné lišty

-

-

-

-

-

Rychlost řetězu

-

-

-

-

-

Automatické mazání

-

-

-

-

-

Průměr kartáče

-

-

-

-

-

G-Force

G-Force

G-Force

-

-

-

-

-

-

-

ne

ano

ano

-

-

-

plynulé

plynulé

-

-

Přední kola

200 mm

200 mm

200 mm

-

-

Zadní kola

250 mm

250 mm

300 mm

-

-

Nastavení výšky řidítek

ano

ano

ano

-

-

Vertikální stání

ano

ano

ano

ano

ano

Boční a přední madlo

ano

ano

ano

-

-

Výkon motoru
Typ akumulátoru
Systém AVTM

Výška nastavení žacího ústrojí
Materiál skeletu

Akumulátorová technika 120 V

Ručně vedené sekačky

Podvozek
Převodovka
Pojezd
Rychlost pojezdu

Všeobecné údaje
Celkové rozměry (d x š x v) mm
Hmotnost bez akumulátoru

860 x 545 x 600 860 x 545 x 600 960 x 545 x 600 1900 x 300 x 320 1060 x 300 x 320
31 kg

32 kg

35 kg

5,2 kg

5,2 kg

Ramenní popruh

-

-

-

ano

ano

Hubice oválná

-

-

-

-

-

Hubice kruhová

-

-

-

-

-

Číslo stránky v katalogu

6

7

7

8

9
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Fukar

Plotostřih

Řetězová pila

Označení

X22

X55

X46

XR120WB

XR120SWP

Typ motoru

elektromotor

elektromotor

elektromotor

elektromotor

elektromotor

700 W

650 W

2 000 W

1 500 W

1 500 W

120 V Li-Ion

120 V Li-Ion

120 V Li-Ion

120 V Li-Ion

120 V Li-Ion

ano

ano

ano

ano

ano

20 - 45 min

45 min

-

40 min **

40 min **

3 úrovně

-

plynulé

-

-

Pracovní záběr

-

-

-

370 mm

700 mm

Výška nastavení žacího ústrojí

-

-

-

-

-

Materiál skeletu

-

-

-

ocel

ocel

Rychlost proudění vzduchu

až 220 m/h

-

-

-

-

Maximální průtok vzduchu

15 m³/min

-

-

-

-

Délka lišty

-

550 mm

400 mm

-

-

Rozteč zubů

-

34 mm

-

-

-

Typ řetězu

-

-

3/8" 91VXL, 91P

-

-

Typ řezné lišty

-

-

160 SDEA 041

-

-

Rychlost řetězu

-

-

15 m/s

-

-

Automatické mazání

-

-

ano (180 ml)

-

-

Průměr kartáče

-

-

-

-

250 mm

Podvozek

-

-

-

Limpar

Limpar

Převodovka

-

-

-

-

jednorychlostní

Pojezd

-

-

-

-

ano

Rychlost pojezdu

-

-

-

-

3,3 km/h

Přední kola

-

-

-

-

-

Zadní kola

-

-

-

250 mm

350 mm

Nastavení výšky řidítek

-

-

-

-

ano (3 úrovně)

ano

ano

ano

ano

ano

-

-

-

-

-

Výkon motoru
Typ akumulátoru
Systém AVTM
Doba práce na 1 nabití
Nastavení výkonu

Vertikální stání
Boční a přední madlo

Komunální technika

Všeobecné údaje
Celkové rozměry (d x š x v) mm
Hmotnost bez akumulátoru

970 x 330 x 210 1280 x 230 x 210 880 x 230 x 210 1660 x 700 x 600 1250 x 700 x 690
3,3 kg

5 kg

5,2 kg

45 kg

51 kg

Ramenní popruh

ano

-

-

-

-

Hubice oválná

ano

-

-

-

-

Hubice kruhová

ano

-

-

-

-

Číslo stránky v katalogu

10

11

12

13

14

** při použítí 2 akumulátorů
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Akumulátorová technika 120 V

Technická speciﬁkace

Benzínová technika Honda

Motory Honda GCVx
Klíčové vlastnosti nových motorů Honda řady GCVx:
- inovativní vzhled s novým standardním krytem motoru,
- technika OHV umožňující snížit počet součástek v motoru o 30 % (oproti předchůdci GCV),
- snížení hmotnosti o 18 % (oproti předchůdci GCV),
- o 15% vyšší kroutící moment (oproti předchůdci GCV),
- nejvyšší kroutící moment na světě v dané třídě,
- nová spalovací komora umožňuje spalovat benzín s obsahem 10 % Ethanolu,
- „Honda Combustion Technology” - dokonalejší spalování = nižší spotřeba a emise,
- zlepšení uživatelského komfortu = zlepšený přístup k plnění oleje, zlepšený přístup k zapalovací
svíčce, rozměrnější hrdlo plnění palivové nádrže, snadný přístup ke vzduchovému filtru,
- snadné a spolehlivé startování díky vylepšenému systému automatického sytiče Auto Choke Comfor,
- vysoce kvalitní materiály a na míru konstruované komponenty zajišťující dlouhou spolehlivost,
- bez problému plní evropské emisní limity,
- nízká hlučnost a snížené vibrace motoru.
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XSZ46H-SD

XSZ53H-SD

Sekačka s ocelovým skeletem, výkonným motorem GCVx 170 a jednorychlostní převodovkou. Tento stroj se záběrem 46 cm, bočním výhozem a mulčovací zarážkou je ideální pro práci na
Vaší zahradě.------------------------------------------

Velká kola o průměru 300 mm, ocelový
skelet s osazením jednoho z nejsilnějších motorů ve své třídě dělá z této
sekačky nepřemožitelného pomocníka.
Motor GCVx 200 s vysokým točivým
momentem připravený zvládnout
jakoukoli výzvu v sečení. Má jednorychlostní převodovku, záběr sečení 53 cm
a velký 70 l sběrný koš.-------------------------Součástí balení je mulčovací zarážka
a deflektor bočního výhozu.-------------------

Cena: 13 900 Kč vč. DPH------------Objednací číslo: S000000002166

Cena: 15 900 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002167
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Benzínová technika Honda

Ručně vedené sekačky

Benzínová technika Honda

Odstraňovač plevele
Turbo IV
Odstraňovač plevele Turbo IV s podvozkem Limpar a osazený motorem
Honda GCVx 170 je vybaven šesti pletenými ocelovými dráty, odstraňuje
plevel ze zpevněných povrchů - bez
jakýchkoli chemických látek nebo tepelného zpracování. Díky vyváženému
rozložení hmotnosti a velkým kolům
nabízí výníkající manévrovatelnost.
Speciální podpora ložiska hlavy
umožňujě práci bez vibrací. Kartáč lze
bočně natočit pro snadné čištění hran.
Stroj má snadno regurovatelné otáčky.

Cena: 38 000 Kč vč. DPH--------Objednací číslo: S000000002169

Vyosení ramene stroje pro snadnou
práci u obrubníku.

Velice snadno sklopná řidítka dělají
z tohoto stroje skladného pomocníka.
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Ocelové dráty jsou součástí balení
v setu 12 ks (2 balení po 6 ks).

Limpar 72
Zametací kartáč G-FORCE je určený
k odstranění nečistot nebo sněhu
na cestách a površích zpevněných
betonem, asfaltem nebo dlažebními
kameny. Vhodné pro domácí a nebo
komerční využití - např. obecní úřady,
školy, školky, obce, sportovní hřiště,
firemní a hotelové areály. Skládací
řídítka zajišťují prostorově úsporné
skladování a snadnou přepravu. Díky
kompaktní konstrukci je stroj extrémně
obratný a lze snadno překonávat
překážky a provádět dokonalé zatáčky.
Stroj je osazen nejvýkonnějším motorem Honda GCVx 170.-------------------------

Opěrné kolečko, skládací rukojeť
a nastavení výšky řídítek ve 3 úrovních.

Cena: 38 000 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002168

Variabilita stroje
umožňuje celoroční využití.
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Jednoduchá aretace směru zametání
na střed stroje a obě strany.

Benzínová technika Honda

Zametací kartáč

Benzínová technika Honda

Příslušenství pro komunální techniku

Náhradní dráty pro odstraňovač plevele,
(2 sady po 6 ks v balení)

Cena: 1 590 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000071035

Ocelová radlice na odhrnování sněhu pro zametací
kartáč Limpar 72

Cena: 5 490 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002171

Sběrný box pro zametací kartáč Limpar 72

Cena: 7 990 Kč vč. DPH-------------Objednací číslo: S000000002170
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Ručně vedené sekačky

Komunální technika

Označení

XSZ46H-SD

XSZ53H-SD

TURBO IV

LIMPAR 72

Typ motoru

HONDA GCVx 170

HONDA GCVx 170

HONDA GCVx 170

HONDA GCVx 170

Výkon motoru

4,8 HP/3 600 ot./min. 5,6 HP/3 600 ot./min. 4,8 HP/3 600 ot./min. 4,8 HP/3 600 ot./min.

Zdvihový objem

166 l

201 l

166 l

166 l

Objem palivové nádrže

0,9 l

0,9 l

0,9 l

0,9 l

Natural 95

Natural 95

Natural 95

Natural 95

SAE 10W - 30

SAE 10W - 30

SAE 10W - 30

SAE 10W - 30

460 mm

460 mm

370 mm

700 mm

25 - 75 mm

25 - 75 mm

-

-

Materiál skeletu

ocel

ocel

ocel

ocel

Automatické mazání

ano

ano

ano

ano

-

-

-

250 mm

G-FORCE

G-FORCE

LIMPAR

LIMPAR

jednorychlostní

jednorychlostní

-

jednorychlostní

ano

ano

-

ano

Rychlost pojezdu

3,5 km/h

3,5 km/h

-

3,3 km/h

Přední kola

200 mm

200 mm

-

-

Zadní kola

250 mm

300 mm

350 mm

280 mm

Nastavení výšky řidítek

ano

ano

-

ano (3 úrovně)

Boční a přední madlo

ano

ano

-

-

1420 x 537 x 1059

1510 x 587 x 1069

1660 x 537 x 600

1 250 x 535 x 690

32,5 kg

35,5 kg

45 kg

51 kg
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Palivo
Typ motorového oleje
Pracovní záběr
Výška nastavení žacího ústrojí

Průměr kartáče
Podvozek
Převodovka
Pojezd

Všeobecné údaje
Celkové rozměry (d x š x v) mm
Hmotnost bez náplní
Číslo stránky v katalogu
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Benzínová technika Honda

Technická speciﬁkace

Robotické sekačky

Robotické sekačky
G600 PRO
Cena: 17 900 Kč vč. DPH
Objednací číslo: S000000002156

AKČNÍ VÝPRODEJ
Cena: 7 900 Kč vč. DPH

Robotické sekačky jsou vybaveny
vysoce citlivými ultrazvukovými
senzory. Disponují jednoduchým
ovládáním díky přehlednému dotykovému displeji. Ostré břity jsou vyrobené z úhlíkové oceli a zajišťují efektivní
provoz a extrémně nízkou spotřebu
energie.---------------------------------------------Dokovací stanice a instalační sada
(vodící drát a plastové kolíčky) jsou
součástí balení u obou variant.------------

G800 SP
Cena: 22 900 Kč vč. DPH
Objednací číslo: S000000002143

AKČNÍ VÝPRODEJ
Cena: 9 900 Kč vč. DPH

Velká kola zaručují
skvělou trakci.

Dotykový displej a rozhraní
plně v českém jazyce.
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Garáž pro dokovací stanici
a robotickou sekačku v ceně.

Dvě sady oboustranných nožů
(součástí balení).

Technická speciﬁkace
Označení

Robotické sekačky
G600 PRO

G800 SP

2

2

600 m

800 m

Typ akumulátoru

Li-Ion

Li-Ion

Napětí akumulátoru

28 V

28 V

Kapacita akumulátoru

2 Ah

2,9 Ah

Doba plného nabití akumulátoru

60 min

80 min

Doba práce na jedno nabití

60 min

90 min

20 - 60 mm

20 - 60 mm

180 mm

180 mm

Počet nožů

3

3

Počet střižných zón

4

4

Přední kola

90 mm

90 mm

Zadní kola

200 mm

200 mm

Displej

ano

ano

Bluetooth

ne

ano

GSM

ne

ano

Mobilní aplikace

ne

ano

Dešťový senzor

ano

ano

Rozměry (d x š x v)

574 x 405 x 282 mm

574 x 405 x 282 mm

Celková hmotnost

8,5 kg

8,9 kg

Instalační sada (plastové kolíčky)

150 ks

200 ks

Vodicí drát

120 m

150 m

Dokovací jednotka

ano

ano

Číslo stránky v katalogu
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Doporučená plocha sečení
Elektrický systém

Výška nastavení žacího ústrojí
Záběr žacího ústrojí

Provozní rozhraní

Všeobecné údaje

Součástí balení
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Robotické sekačky

Střižný systém

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.

