
 

 
 

 

Středně velká sekačka s variabilní rychlostí pojezdu a šířkou záběru 46 cm, sběrným košem a 

mulčováním, při kterém se posečená tráva drtí a vrací na trávník jako hnojivo. Díky ostrému a 

odolnému žacímu noži PX3 bude mít váš trávník vždy dokonalý střih. Sekačka je vybavena 

elektrickým startováním - stačí zmáčknout tlačítko a sekačka je připravena se rozjet. Sekačka má 

robustní design s žacím ústrojím z ocele. Snadno se myje díky přípojce na hadici GARDENA. 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Motor 

Výrobce motoru Briggs & Stratton 

Název motoru 675iS 

Zdvihový objem válce, cm³ 163 cm³ / 9,95 krychlových palců 

Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW 2,6 kW @ 2900 ot./min 

Objem palivové nádrže, litry 1 l / 0,26 gal. 

Typ vzduchového filtru Papírový 

Množství oleje, litry 0,47 l / 20,29 fl oz 

Systém převodů Varabilní rychlost 

Systém pohonu 

Systém pohonu S vlastním pohonem, variabilní rychlost 

Poháněná kola Zadní 

Rychlost dopředu, max. 4 km/h / 2,49 mph 

Žací ústrojí 

Materiál skeletu Ocel 

Metoda(y) sečení Sběr/Mulčování/Zadní výhoz 

Šířka záběru 46 cm / 18 palců 

Výška sečení, min-max, mm 30 - 80 mm / 1,18 - 3,15 palců 

Polohy pro nastavení výšky sečení 6 

Nastavení výšky sečení Centrální 

Vybavení 

Typ sběrného koše Pevná horní část s tkaninovým vakem 

Objem sběrného koše, litry 50 l / 1,77 krychlových stop 

Typ nože PX3 

Typ rukojeti Komfortní 

Měkká rukojeť Ano 

Materiál ovládací páky Kovový 

Nastavitelná výška rukojeti Ano 

Sklopná rukojeť Ano 

Kola v kuličkových ložiskách Ano 

Elektrický start Ano 

Průměr kol, přední/zadní, cm 190 mm/280 mm / 7,48 palců/11,02 palců 

Ráfky, materiál Plasty 

Rychlospojka pro připojení hadice na vodu Ano 

Mulčovací sada včetně 

Ovládání pohonu FlexiSpeed 

Rozměry 

Délka, cm 134 cm / 52,76 " 
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Šířka, cm 57 cm / 22,44 " 

Výška, cm 108 cm / 42,52 palců 

Hmotnost, kg 31 kg / 68,34 liber 

Údaje o zvuku a hluku 

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 80 dB(A) 

Hladina akustického výkonu, měřená 94 dB(A) 

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , 

db(A) 
95 dB(A) 

Údaje o hladinách zrychlení vibrací 

Vibrace rukojeti 9,39 m/s² 

Logistické údaje 

Hrubá hmotnost 36 kg / 79,37 liber 

Rozměry palety, DxŠxV 
950x600x475 mm / 37,4x23,62x18,7 

palců 

Balení 

Typ balení Carton box 

Rozměry balení, DxŠxV 
950x600x475 mm / 37,4x23,62x18,7 

palců 

 

 

 

Další vlastnosti výrobku 

• Plně montované 

Sekačka je dodávána ve zcela sestaveném 

stavu a připravena pro sečení. 

• Pohodlná rukojeť 

Robustní zalomená rukojeť s pogumovanou 

páčkou pro kontrolu přítomnosti obsluhy 

(brzda motoru) umožňuje pohodlné a 

spolehlivé ovládání sekačky. 

• Kuličková ložiska 

Spolehlivá kuličková ložiska zaručují dlouhou 

životnost kol a bezproblémovou jízdu. 

• Mulčovací sada 

Mulčování je způsob sečení trávy, při kterém 

se posečená tráva drtí na malé kousíčky a vrací 

na trávník jako hnojivo. Mulčovací sada je 

součástí dodávky nebo je k dispozici jako 

příslušenství. 

• 3-v-1 

3 systémy sečení v jedné sekačce - sběr, 

mulčování a boční výhoz. 

• Vysoký výkon 

Sekačka s vysokým výkonem vhodná pro 

všechny druhy a velikosti travnatých ploch. 

• Motor B&S 

Společnost Briggs & Stratton má dlouholeté 

zkušenosti s výrobou motorů. 

• Měkké madlo 

Měkké rukojeti poskytují lepší 

komfort. 

• Nastavitelná pracovní poloha 

Odolné kloubové spoje pro snadné 

nastavení vhodného pracovního 

postoje, skladování a přepravu. 

• Velká zadní kola 

Velká zadní kola usnadňují 

manipulaci se strojem. 

• Robustní ocelový skelet 

Sekačky McCulloh se vyznačují 

odolným skeletem z oceli s 

povrchovou úpravou práškovým 

lakováním pro maximální životnost. 

• Centrální nastavení výšky sečení 

Snadné nastavení výšky sečení v 

jedné rukojeti. 

• Velký sběrný koš 

Velkoobjemový sběrný koš s 

designem, který omezuje šíření 

prachu a hluk přesměrovává k zemi. 

Kratší čas, potřebný pro vyprázdnění 

koše. 

 

 



 

 

Technologie INSTART™ 

Nejpohodlnější způsob startování sekačky na trávu. Stačí stisknout tlačítko Start 

a Li-Ion baterie zajistí snadné nastartování motoru. Není potřeba žádný kabel. 

 

 

Snadné mytí 

Univerzální hadicová rychlospojka 

umožní očistit sekačku vodou 

jednoduchým způsobem. Připojte hadici, 

otočte kohoutkem a nastartujte motor. 

Pro dosažení nejlepších výsledků 

vyčistěte skelet po ukončení práce se 

sekačkou. 
 

 

Sklopná rukojeť 

Sklopná rukojeť pro 

úsporu místa ve vaší 

garáži a snadnější 

přenášení a 

skladování sekačky. 
 

 

Žací nůž PX3 

Žací nůž McCulloch Px3 je určen pro 

sekání trávy i v těch nejnáročnějších 

podmínkách. Jeho agresivní design 

zajišťuje maximální sběr a účinné 

mulčování. 
 

 

Snadné startování 

stisknutím tlačítka 

Rychlý a spolehlivý 

elektrický startér - 

stačí stisknout 

tlačítko. 
 

 

Variabilní rychlost pojezdu 

Umožňuje plynulé nastavení rychlosti 

buď levou nebo pravou rukou. Tato 

flexibilita zajišťuje pohodlné ovládání. 
 

 

 


