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Od profesionálů,
pro profesionály
solo by AL-KO spojuje inovativní techniku AL-KO pro úpravu trávníku
a osvědčenou zahradní a lesní techniku solo do jedné zcela nové,
vysoce kvalitní řady výrobků pro soukromé a profesionální
uživatele. S cílem, nalézt vždy to optimální, snahou
nadchnout novým, a touhou stále plnit přání
našich zákazníků.

solo by AL-KO
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Založena v roce 1931 ...

... dnes součástí mezinárodní
skupiny PRIMEPULSE.
Skupina AL-KO KOBER patří spolu se svými divizemi „Zahradní technika“,
„Vzduchová technika“ a „Výrobky pro automobilový průmysl“ ke globálním
hráčům z řady malých a středních německých firem. V současné době rozvíjí tato
tradiční rodinná firma s centrálou sídlící v bavorském městě Kötz své aktivity na
mnoha místech po celém světě.
Skupina AL-KO KOBER je součástí uskupení PRIMEPULSE. Do mimořádně
výkonné sítě firem patří cca 60 společností, ve kterých má toto uskupení svou
účast. UskupeníPRIMEPULSE sleduje dlouhodobý, investiční přístup založený na
hodnotách a samo sebe vnímá jako strategického partnera svých společností ve
skupině, jenž je podporuje v jejich ambicích se dále rozvíjet.
Více informací naleznete na adrese www.primepulse.de

solo by AL-KO
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Tradičně
inovativní

solo by AL-KO:
Inteligentní
řešení
pro zahradu

AL-KO Gardentech zná, vyvíjí a určuje vize v oblasti zahradní techniky.
Tak se díky našemu inteligentnímu řešení pro zahradu a akumulátorové
technologii stává budoucnost realitou. Poháněni vpřed naším
inovativním duchem a smyslem pro odpovědnost vytváříme jako
přední výrobce inteligentních řešení revoluci na celosvětovém trhu
se zahradní technikou. V absolutní souhře s naší firemní filozofii jsou
i výrobky solo by AL-KO typickým příkladem toho, jak dokonale a
komfortně může fungovat navzájem propojená a inteligentní péče
o zahradu. Engineered in Germany, made in Austria – rozsáhlý systém
solo by AL-KO Aku Power Flex zaručuje i těm nejambicióznějším
uživatelům bezvadné výsledky. Rovněž Vám můžeme doporučit
naši vysoce moderní flotilu robotických sekaček Robolinho®. Spolu
s aplikacemi inTOUCH nebo innogy nabízejí všem uživatelům ještě
více inteligence, výkonu a komfortní práce. Ať již sekačky, traktory na
sekání trávy nebo další vysoce kvalitní výrobky solo by AL-KO, všechny
si Vás získají svým inovativním 360°stupňovým řešením a udělají z péče
o zahradu ten nejlepší požitek.
Přejeme Vám mnoho zábavy a radosti při listování a objevování
v našem katalogu – a samozřejmě při Vaší práci s inteligentními
výrobky solo by AL-KO.

Dr. Wolfgang Hergeth
Člen představenstva AL-KO Kober SE

solo by AL-KO
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Robotické sekačky Robolinho®

Trávu teď
sekáte jen
jedním prstem
solo by AL-KO
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Robotické sekačky Robolinho®

Robotické sekačky Robolinho®:
Plnoautomatická péče
o trávníky pouhopouhým
stisknutí knoflíku
Kompatibilní
AL-KO
SmartHome

Dokonalé ve všech detailech
Robotické sekačky Robolinho® sekají nejen travní plochy až do velikosti
2 000 m2 zcela automaticky a spolehlivě – nýbrž okouzlí i svým vysoce
dynamickým designem a tichým provozem. Vyvinuty našimi vysoce
kvalifikovanými techniky z Německa a pečlivě vyráběny v našem výrobním
závodě v Rakousku, tyto stroje přesvědčí i imponujícími reálnými hodnotami.
Kompaktní konstrukce, výkonné lithium-iontové akumulátory, malé poloměry
otáčení a silné pohony, to jsou jen některé z charakteristických vlastností, které
zaručují zcela bezproblémovou a plynulou práci.

SmartHome

Jednoduché a plynulé nastavení
výšky střihu s ukazatelem

Tlačítko STOP pro zvýšení
Vaší bezpečnosti

Spolehlivé
kontaktování
pro maximálně
rychlé nabíjení
Integrovaná senzorová technologie
pro maximální bezpečnost

Ochrana proti nárazu
s pogumovaným povrchem
snižuje riziko poškrábání krytu

Profil s dobrou adhezí zvládne
i stoupavost až 45 %

Jedinečná technologie dvojitých
nožů pro bezvadný trávník

solo by AL-KO
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Robotické sekačky Robolinho®

Vaše cesta k plně
automatické péči
o trávník

Jednoduchá instalace,
okamžitá připravenost
k použití

AL-KO

Robotické sekačky Robolinho® jsou připraveny
k provozu jen v několika málo krocích: Základnu
sestavte a ukotvěte ji, obvodové kabely položte
kolem oblasti sečení a nastavte provozní časy, hotovo.
Instalace bude ještě pohodlnější, pokud ji pro
Vás provede Váš místní prodejce, specializovaný na
výrobky Robolinho®. Ten je Vám kdykoliv k dispozici
radou i činem.
| Instalace základny na místě chráněném před
povětrnostními vlivy
| Položení obvodového kabelu jednou kolem celé
oblasti sečení
| Překážky, jakou jsou záhony či bazén, ohraničíte
obvodovým kabelem
| Sekání v blízkosti okrajů: Minimální vzdálenost
obvodového kabelu od zdí a stěn je min. 20 cm
| Průjezd úzkými koridory od 60 cm
| Snadné uvedení do provozu díky instalačnímu
rádci přes aplikaci AL-KO inTOUCH Smart Garden

solo by AL-KO
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KÉ ÚSEKY

ZKÉ ÚSEKY

Robotické sekačky Robolinho®

Inteligentní.
Komfortní.
Propojitelná do sítí.

VÁŠ VOLNÝ
VEČER PO PRÁCI –
robotická sekačka
Robolinho®
pracuje i poté.

| Interaktivní instalační rádce on-line
| Rádce pro rostliny
| Rádce pro výrobky
| Zahradnické tipy
| Kontakty na zákaznický servis

THE SMART GARDEN COMPANY

| Okamžité informace v případě
událostí během provozu

Aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden*

| Ovládání Robolinho®
– Doba sekání
– Nastavení
– Propojení

Pomocí aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden ovládáte Vaši sekačku Robolinho® z jakéhokoliv
místa – z pohovky ve Vašem obýváku nebo i z místa Vaší zasloužené dovolené. Sekačku
Robolinho® můžete uvést do provozu, zastavit, sestavit programy sečení nebo si nechat
zobrazit aktuální provozní režim. Díky AL-KO inTOUCH Smart Garden máte v budoucnosti
možnost připojit i další zařízení ze světa AL-KO. Vhodné příslušenství a další zařízení AL-KO
jsou vzdálené pouze na jedno klinutí a objednat je můžete prostřednictvím Vaší aplikace.

Platforma Innogy SmartHome*
Innogy SmartHome může prostřednictvím SmartHome-Gateway propojit inteligentní zařízení
AL-KO i s inteligentními zařízeními od jiných výrobců. Inteligentní signalizační zařízení pohybu
nebo výskytu může v případě, že někdo vstoupí na sekanou plochu, sekačku Robolinho®
poslat zpět do její nabíjecí stanice, takže se uživatel může po zahradě pohybovat zcela volně.

SmartHome

Bezdrátové připojení WLAN
Pokud nepotřebujete rozsáhlé řešení innogy SmartHome, můžete předběžně od května 2019 alternativně získat
sekačku Robolinho® s bezdrátovým připojením WLAN a ovládat ji přímo přes AL-KO inTOUCH Smart Garden
prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu. Vaši sekačku Robolinho® zapojte do Vaší domácí sítě WLAN, ovládat ji
pak můžete kdykoliv (i pokud jste na cestách, např. na dovolené) prostřednictvím AL-KO inTOUCH Smart Garden
a Amazon Alexa.

T

SERVIS
OP

2+N2Í ZÁRUKY

Ochrana dat

UŽEACI ON-LINE
PROŘDI LRO
EGISTR

Ochraně Vašich osobních údajů přikládá společnost AL-KO mimořádný význam. Proto provozujeme veškeré naše
aktivity přes internet či aplikace výhradně v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a o zabezpečení dat.
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Robotické sekačky Robolinho®

Robotické sekačky Robolinho®:
Pro každý trávník, pro jakýkoliv požadavek
Na plochy do 700 m²

Robolinho® 700 E
Robolinho® 700 I

Malý, kompaktní a agilní. Sekačka Robolinho® 700 E / 700 I
zvládne se svými silně profilovanými hnacími koly stoupání
až 45 %. Velká světlá výška jí dovoluje pracovat i ve vyšší
a husté trávě. Žací ústrojí sekačky s dvojitými noži, jejichž
čepele se otáčí, zajišťuje při chodu vpravo a vlevo 4násobně
delší životnost.
Č. zboží 127 446
Č. zboží 127 447

Robolinho® 1200 E / 1200 I

AL-KO

Na plochy do 1 200 m²
Pro péči o trávníky o velikosti až 1 200 m² je ideální
sekačka Robolinho 1200. Kromě svého mimořádného
plošného výkonu zvládne i úzké úseky od šířky
60 cm a to i bez dodatečného instalování. Šest
individuálně nastavitelných bodů pro výjezd sekačky
zajistí snadnou dosažitelnost vzdálenějších úseků
v komplexních zahradách. Spolu s inteligentními
dešťovými senzory a dalšími možnostmi nastavení
je tak zaručen spolehlivý a komfortní provoz.
Č. zboží 127 526
Č. zboží 127 527

Robolinho® 2000 E / 2000 I

AL-KO

Robolinho® 1200 E
Robolinho® 1200 I

AL-KO

Robolinho® 2000 E
Robolinho® 2000 I

Pracovní plocha*

max. 700 m2

max. 1 200 m2

max. 2 000 m2

Stoupavost

45 %

45 %

45 %

Šířka záběru

22 cm

23 cm

23 cm

Doba sekání / Doba nabíjení (až)

60/60 min

120/120 min

180/170 min

Rozměry (D x Š x V)

600 x 400 x 290 mm

625 x 440 x 290 mm

625 x 440 x 290 mm

Nastavení výšky sečení

25–55 mm, manuální

25–55 mm, manuální

25–55 mm, manuální

Li-Ion akumulátor

2,25 Ah / 20 V

2,9 Ah / 25,2 V

4,4 Ah / 25,2 V

Hlučnost během sekání

max. 60 dB(A)

max. 60 dB(A)

max. 60 dB(A)

Technologie dvojitého nože







Dešťový senzor







Volně volitelné nástupní body

3

6

9

Možnost instalace 2. základny

–





Č. zboží

127 446
127 447

Č. EAN

400 371 805 8185
400 371 805 8192

AL-KO

127 526
127 527
400
AL-KO371 805 9885
400 371 805 9892

AL-KO

127 528
127 529

AL-KO

AL-KO

400
AL-KO371 805 9908
400 371 805 9915

* Maximální zpracovávaná plocha se snižuje podle tvaru zahrady i počtu a velikosti překážek.

Robolinho® 700 E / 700 I

AL-KO

Provoz je možný pouze za připojení na innogy Gateway a Dongle (viz strana 21). Sekačka Robolinho s bezdrátovým připojením WLAN k dostání předběžně od května 2019.
AL-KO

Pro plochy do 2 000 m²
Největší člen rodiny Robolinho přesvědčí díky svému
obzvlášť efektivnímu způsobu práce s enormním
plošným výkonem až 2 000 m². Plnoautomatický
provoz je zajištěn výkonnými a zvlášť tichými pohony
ve spojení s velkou světlou výškou a osvědčeným
mulčovacím systémem s řezacími noži. Nastavení přes
snadno ovladatelný displej nebo prostřednictvím
inTOUCH pomocí chytrého telefonu je hračkou.
Č. zboží 127 528
Č. zboží 127 529

AL-KO

Vaše výhody
přehledně
| Sekačky Robolinho® jsou za provozu mimořádně
tiché
| Sekačky Robolinho® jsou díky zanedbatelné
spotřebě energie velice šetrné k životnímu prostředí
| Posekanou trávu není nutno likvidovat a slouží tak
jako přírodní hnojivo (mulč)
| Tráva je hustší, silnější a vypadá vždy jako pečlivě
upravená
| Snadná instalace, spolehlivý způsob práce a
jednoduché ovládání Vám zajišťuje více volného času

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.

| Ucelený bezpečnostní koncept s větším počtem
senzorů zaručuje ochranu ve všech polohách
solo by AL-KO
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Robotické sekačky Robolinho®

Další výhody výrobku
|Š
 tíhlá základna
s integrovaným tlačítkem „domů“
pro přerušení sekání v kterémkoliv
okamžiku
| I ndikace provozních režimů
prostřednictvím indikátorů LED
na základně
|S
 nadná instalace
Ukazatel všech provozních režimů
|K
 omfortní uskladnění na zimu
Nabíjecí sloupek jednoduše
odstraníte

|K
 omfortní nastavení výšky
plynule s ukazatelem výšky sekání

| J edinečný nožový systém
pro obzvlášť jemné sekání trávy

|C
 itlivé ovládání
s velkou klávesnicí a tlačítky s krátkou
spínací dráhou

|Č
 tyřnásobná životnost nožů
Oboustranné nože s pravým
a levým chodem

|P
 řehledná menu s intuitivním
nastavováním provozních parametrů

|E
 fektivní šířka sekání až 23 cm
pro optimální plošné pokrytí

| Integrovaný dešťový senzor

|V
 elkorysá světlá výška
bezproblémový provoz i v náročnějším
terénu

| Snadno vyměnitelný akumulátor
|M
 ožnost připojení inTOUCH
pro ještě větší komfort

|H
 nací kola s optimalizovanou trakcí
stoupavost až 45%

AL-KO

Přístřešek na zaparkování robotické sekačky
Transparentní přístřešek optimálně chrání
všechny robotické sekačky Robolinho®
před povětrnostními vlivy během nabíjení
a nečinnosti, aniž by bránil v provádění
funkcí. Díky praktickému vyklápěcímu
mechanismu zůstává navíc zajištěn
snadný přístup k ovládací ploše.
Přístřešek na zaparkování robotické
sekačky, výklopný
vhodný pro všechny robotické
sekačky Robolinho®
Č. zboží 113 350
Č. EAN 400 371 805 5672

Příslušenství
Základna vč. spodní desky
Robolinho® 700 E + I / 1200 E +
I/ 2000 E + I
Č. zboží 127 516
Č. EAN 400 371 835 1897

Sada na opravu kabelu
Č. zboží 127 327
Č. EAN 400 371 805 5139

Zesílený obvodový vodič
na cívce (250 m)
Č. zboží 127 335
Č. EAN 400 371 805 5924

Obvodový vodič (150 m)
Č. zboží 119 462
Č. EAN 400 371 835 1484

Vymezovací kolíky (90 kusů)
Č. zboží 119 461
Č. EAN 400 371 805 9571

innogy Gateway
Centrála SmartHome
Č. zboží 127 420
Č. EAN 400 371 805 7386

Nožový kotouč vč. nožů
Robolinho® 700 I + E Ø220
Č. zboží 127 467
Č. EAN 400 371 805 8598

Lemonbeat Dongle
Anténa pro Gateway
Č. zboží 127 421
Č. EAN 400 371 805 7393

Maximální bezpečnost – Vše pod kontrolou
Pět na sobě nezávisle pracujících senzorů ve spojení s propracovaným bezpečnostním konceptem zaručují téměř neomezenou
bezpečnost při provozu. Sekačka Robolinho® identifikuje během každodenního provozu jakékoliv překážky a spolehlivě se jim vyhne.
Díky její promyšlené konstrukci je navíc spolehlivě zabráněno neúmyslnému přístupu a tím zásahu.

Robolinho® 1200 I+ E / 2000 I +
E Ø230
Č. zboží 127 544
Č. EAN 400 371 806 0287

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Náhradní nůž (3 x 2 kusy)
Robolinho®
700 E + I / 1200 E + I/ 2000 E + I
Č. zboží 127 465
Č. EAN 400 371 805 8574

solo by AL-KO
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solo by AL-KO

Solo – člověk
v centru pozornosti
solo by AL-KO staví do středu zájmu člověka, kolem něhož se vše točí. Proto jsou také
všechny výrobky opatřeny kulatou pečetí, která znázorňuje uživatele v kruhu jeho
pracovní činnosti a zdůrazňuje tak souhru člověka a stroje. To je ostatně také původ
názvu značky solo, která má připomenout, že díky inovativní postřikové technice
může jedna jediná osoba ošetřit celou vinici.

solo by AL-KO
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Plošný výkon

Doporučená velikost travní plochy
pro stroje Robolinho® a akumulátorové
sekačky
4237 Li P

max. 600 m2
Plošný výkon

4237 Li SP

max. 600 m2
Plošný výkon

4757 Li SP

max. 700 m2
Plošný výkon

4757 Li VS

max. 700 m2
Plošný výkon

Robolinho® 700 E/I

max. 700 m2
Plošný výkon

Robolinho® 1200 E/I

max. 1 200 m2
Plošný výkon

Robolinho® 2000 E/I

max. 2 000 m2
Plošný výkon

solo by AL-KO
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SILNĚJŠÍ, VÝKONNĚJŠÍ, KVALITNĚJŠÍ
S AKU-POWER VPŘED

Frankův osobní a profesní život spojuje jeho vášeň pro
silné stroje. Proto tráví většinu svého volného času na silnici
spolu se svým motocyklem. Aby mohl během všedního dne
bez problémů fungovat, musí mu stroje usnadnit udělat
z nemožného možné, protože pokud se do něčeho pustí,
tak jen řádně a bez jakýchkoliv kompromisů. Frank si začal
před několika lety vydělávat samostatně na živobytí jako
zahradní architekt úpravou zahrad a krajiny a od té doby
pečuje o různé zahrady a pozemky, jako např. o zahrady
v jedné klidné rezidenci pro seniory. Aby obyvatele uchránil
před nepříjemným hlukem, který tuto práci obvykle
doprovází, a zároveň dosáhl potřebného výkonu při své
práci, potřebuje spolehlivé, vysoce kvalitní stroje, které ho
při jeho každodenní činnosti bezchybně podpoří. Značkou,
které absolutně důvěřuje, se stala značka solo by AL-KO. Řada
akumulátorových výrobků Power Flex-Aku mu umožňuje šíří
své nabídky, která čítá 14 strojů a zařízení provozovaných
jedním identickým akumulátorem, vykonávat jeho práci
optimálně, bez zbytečného mrhání silami, bez tvorby emisí,
téměř bezhlučně a bez omezení zapojených kabelů.

„Během náročného všedního dne není vždy
jednoduché nalézt si čas sám pro sebe. Své
absolutní duševní pohody při tom dosáhnu
jízdou na mém Harley-Davidson. Pocit maximální
svobody, cesta vpřed na nekonečné silnici, spolu s
nezaměnitelným zvukem motoru a pohledem na
svět z neopakovatelné pozice – radost ze života,
která nemá obdoby. Nebo snad ano?“

POWER
Všechny vyobrazené stroje a zařízení naleznete od strany 36.

PERFECTION
solo by AL-KO
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„Ať již řezání mohutných kmenů stromů, práce s motorovou kosou
v neprůchodných houštinách, sekání rozsáhlých travních ploch
nebo střihání plotů v délce mnoha metrů – stroje solo by AL-KO mi
poskytují volnost a pocit, že zvládnu všechny mimořádné výzvy.
Radost ze života, kterou lze srovnat pouze s jízdou na silnici
s mým Harley-Davidson.“

STRONG

PASSION

S AKU-POWER VPŘED

Vyobrazené stroje a zařízení naleznete od strany 36.
solo by AL-KO
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Power Flex: inovativní
akumulátorová
technika a silný
výkon

solo by AL-KO
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P SERVIS
TO

Akumulátor Power Flex-Aku

2+2

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY
PŘI REGISTRACI ON-LINE
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Společným základem energie akumulátorové řady Power Flex
je max. 42 V / 7,5 Ah lithium-iontový akumulační blok. Umožňuje
jedinečné pracovní výkony: bez kabelu, bez emisí a bez hluku.
Navíc má díky svým Li-Ion článkům mimořádně dlouhou životnost.
Paměťový efekt nezná.

ko .c om/ga

Akumulátorové stroje pro profesionály
solo by AL-KO nabízí prostřednictvím řady akumulátorových výrobků
Power Flex-Aku zelenou akumulátorovou energii pro poloprofesionální
a profesionální uživatele. Indikace LED umožňuje kontrolu stavu nabití
akumulátoru a tím i bezchybné plánování práce. Jestliže zbývá málo
energie, jednoduše a rychle vyměníte akumulátor a můžete pracovat
dále. Prázdný akumulátor se nabije za pouhé cca 2,5 hodiny.

S jedním
jediným
akumulátorem
po celý rok ...

Perfektní výsledky práce: bezvadný trávník díky čtyřem
akumulátorovým sekačkám solo by AL-KO, tvarově dokonalé
živé ploty díky akumulátorových nůžkám na živý plotPower
Flex HT 4260, naprosto dokonalá práce se dřevem pomocí
akumulátorové řetězové pily Power Flex CS 4235, čisté cesty
s foukačem listí Power Flex LB 4250 nebo do detailu propracované
zelené plochy s akumulátorovou motorovou pilou / vyžínačem
travních porostů Power Flex GT 4235. Akumulátorový Multitool
Power FlexPower Flex MT 42 Loop handle s příslušnými nástavci
umožňuje střihání živého plotu, výškové prořezání nebo
vyžínání trávy. Pro akumulátorovou řetězovou pilu Power Flex
CS 4235 a akumulátorové nůžky na živý plot HT 4260 je navíc
k dispozici komfortní akumulátorový popruhový systém BTA 42,
který zajišťuje ergonomickou práci – i nad hlavou.

Jeden jediný akumulátor pro všechny úkoly
Ať již na střihání živého plotu, vyžínaní trávy, drcení dřeva, výškové
prořezání nebo sekání trávy: Řada akumulátorových výrobků Power
Flex-Aku slibuje nejlepší výsledky práce na úrovni mistrovského díla
s jedním jediným a tím samým akumulátorem. Každou profesionální
práci ekologicky odškrtne jako perfektně vyřízenou.

solo by AL-KO
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Aku-Power vždy
bez emisí

solo by AL-KO
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Akumulátorové sekačky – Power Flex

Akumulátorové sekačky:
Všestranně talentované stroje
pro ryzí požitek z práce
Pogumované držadlo

Sečení bez námahy
Inovativní akumulátorové sekačky od solo by AL-KO přesvědčí
nejen svým robustním tělem z prvotřídní oceli a dvěma různými
výkonnými motory, nýbrž nadchnou i komfortním vybavením
dodávaným v závislosti na modelu. Tak si např. můžete vybrat
ze tří různých verzí pohonu kol (bez pohonu kol, s pohonem
kol a plynule nastavitelný pohon kol Vario‑Speed). Rovněž jsou
k dispozici modely s bočním výhozem nebo bez něj a s funkcí
mulčování.

Snadno přístupné
ovládací prvky

Pohodlný pohon kol

Integrovaný ukazatel
stavu naplnění

Držadlo nastavitelné
do více poloh*

Sběrný koš z tkaniny
nebo umělé hmoty

Stabilní zesílení držadla z hliníku*

Centrální nastavení výšky sečení
Robustní tělo z prvotřídní oceli

Funkce mulčování a boční vyhazování*

Kola velikosti XL/XXL s lehkým chodem
z umělé hmoty nebo ocelového plechu

Přední madlo nebo přední úchyt
* ne u všech modelů
solo by AL-KO
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Ekologické – pro
dokonalou úpravu zeleně
Kompaktní

Obratná akumulátorová sekačka

4237 Li SP

Se svými 26 kg váhy nejlehčí ze čtyř
akumulátorových sekaček řady výrobků Power
Flex pečuje tato sekačka díky svému lithiumiontovému akumulátorovému bloku 42 V / 7,5 Ah
o perfektně udržovaný trávník. Zásluhou plastového
sběrného koše o objemu 70 litrů a centrálnímu
nastavení výšky střihu se stane komfortní sečení
realitou. Model pro začínající uživatele je ideálním
pomocníkem pro krásnou a upravenou zeleň.
Č. zboží 127 511

Zelené sekání na dalším stupni techniky. Neboť
díky výkonnému lithium-iontovému akumulátoru
s jeho 42 V a 7,5 Ah zaručuje akumulátorová
sekačka 4237 Li SP perfektní výsledek sekání
v osvědčené kvalitě solo by AL-KO – o to zcela
bezhlučně a bez nepříjemných výfukových plynů.
Aby byl zkompletovaný celek dokonalý, je doplněn
70litrovým sběrným košem z textilie, centrálním
nastavením výšky a mnoha dalšími díly vybavení
charakteristickými pro solo by AL-KO.

Sada

Č. zboží 127 388

s akumulátorem a nabíječkou
Č. zboží 127 537
EAN 400 371 806 0003

Sada

s akumulátorem a nabíječkou
Č. zboží 127 413
EAN 400 371 805 7225

Všeuměl s akumulátorem

4757 Li SP
*

Efektivní sekání bez emisí a hluku dělá z typu 4757
Li SP dokonalého partnera nejen pro ekologicky
odpovědné milovníky zahrad – nýbrž zalíbení
v akumulátorové sekačce se šířkou záběru 46 cm
naleznou i poloprofesionální uživatelé. Jádrem
sekačky je akumulátorový blok s max. 42 V a 7,5 Ah,
nezanedbatelné je ale i ostatní vybavení zahrnující
mulčovací funkci a boční výhoz.
Č. zboží 127 389

Sada

s akumulátorem a nabíječkou
Č. zboží 127 414
EAN 400 371 805 7232

4757 Li VS

* Výrobek byl vyznamenán a doporučen německým zkušebním ústavem / časopisem

4237 Li P

Absolutní špička mezi akumulátorovými sekačkami
Výkonný lithium-iontový akumulátorový blok se
svými max. 42 V / 7,5 Ah a plynule nastavitelným
pohonem kol Vario (cca 2,5 až 4,5 km/h) pro
libovolné a individuální nastavení rychlosti zvýší
tep každého milovníka zahrad. Sekání s prémiovým
modelem řady výrobků Power Flex se stává díky
sběrnému koši o obsahu 70 litrů s ukazatelem stavu
naplnění, centrálnímu nastavení výšky střihu a díky
zesílenému madlu z hliníku absolutním požitkem.
K dokonalosti celé sady přispívá funkce 4inOne, která
spojuje do jednoho kompletního celku sekání, sběr,
mulčování a boční výhoz. Tomu se říká individuální péče
o trávník.
Č. zboží 127 512

Sada

s akumulátorem a nabíječkou
Č. zboží 127 538
EAN 400 371 806 0010
solo by AL-KO
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4237 Li P

4237 Li SP

4757 Li SP

4757 Li VS

Šířka záběru

42 cm

42 cm

46 cm

46 cm

Pro travní plochy do

600 m2

600 m2

700 m2

700 m2

Mulčování/boční vyhazování

–/–

–/–

/

/

Výška střihu
Nastavení výšky sečení

30–80 mm
centrálně

30–80 mm
centrálně

30–80 mm
centrálně

30–80 mm
centrálně

Typ akumulátoru

42 V max. / 7,5 Ah / Li-Ion

42 V max. / 7,5 Ah / Li-Ion

42 V max. / 7,5 Ah / Li-Ion

42 V max. / 7,5 Ah / Li-Ion

Doba chodu / Doba nabíjení
akumulátoru až*

30/150 min

30/150 min

30/150 min

30/150 min

Součást dodávky
akumulátor / nabíječka

–/–

–/–

–/–

–/–

Pohon kol

–

jednorychlostní

jednorychlostní

Vario Speed
cca 2,5–4,5 km/h

Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

70 l

70 l

70 l

70 l

Ø kol vpředu/vzadu

180/220 mm

180/220 mm

200/280 mm

200/280 mm

Hmotnost (netto)

26,0 kg

28,0 kg

32,0 kg

32,8 kg

č. zboží
č. EAN

127 511
400 371 805 9984

127 388
400 371 805 6471

127 389
400 371 805 6488

127 512
400 371 805 9991

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

113 347
400 371 805 5658

113 347
400 371 805 5658

113 348
400 371 805 5665

113 348
400 371 805 5665

* Maximální plocha a doba provozu se mohou v závislosti na počasí, kvalitě trávníku a charakteru zahrady lišit.

Akumulátorové sekačky – Power Flex

Akumulátor Power Flex a nabíječka

Akumulátor Power Flex
max. 42 V / 7,5 Ah / Li-Ion
Č. zboží 127 390
EAN 400 371 805 6495

Nabíječka pro
Akumulátor Power Flex
Č. zboží 127 391
EAN 400 371 805 6518

Pro aktivaci akumulátor opatrně protřepejte.

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

solo by AL-KO
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Akumulátorový
Multitool
MT 42

Motorová kosa Li Loop – Multitool základní modul

BCA 4235

Základní jednotkou pro nasazení nástavců pro kosu/
vyžínač, nůžky na živý plot, výškový prořezávač
je akumulátorový Multitool Power Flex MT 42 Li.
Díky nízké základní hmotnosti tvoří spolu se svými
ergonomicky tvarovanými rukojeťmi perfektní
základ pro práci s nástavci. Stroj produkuje nízké
množství emisí, je téměř tichý a bez vibrací. Systém
rychlé výměny umožňuje nasazení různých nástavců
v okamžiku.

Nástavec Multitool Li Aku – Strunová / nožová hlava
Nástavec akumulátorové kosy Power Flex BCA
4235 propůjčuje zeleným plochám přesný
sestřih. Ať využijete nožovou nebo strunovou
hlavu, budou zelené plochy tvarovány podle
individuálních požadavků. Bezkartáčový motor
při tom zaručuje maximální preciznost střihu.
Č. zboží 127 463

Č. zboží 127 437

HTA 4245

Nástavec Multitool Li Aku – nůžky na živý plot
Otočný a vychýlitelný akumulátorový nástavec
nůžek na živý plot POWER FLEX HTA 4245 je
flexibilní stejně jako základna Multitool: Díky
svému 45 cm dlouhému, protisměrně pracujícímu
noži umožňují nůžky na živý plot poháněné
bezkartáčovým motorem přesné výsledky střihání.
Praktické: Rychlá změna úhlu o 15 stupňů je
vyřízena jedním stisknutím knoflíku. Celkem devět
různých úhlových pozic včetně základní polohy
pokrývá pracovní rádius o 270 stupních.

MTA 42

Prodloužení
Má se jít ještě výše? Pak je tedy tím nejlepším
pomocníkem prodlužovačka MTA 42 pro nůžky na
živý plot HT 4245 a výškový prořezávač CSA 4220.
Č. zboží 127 476
EAN 400 371 805 8772

Č. zboží 127 438

CSA 4220

Nástavec Multitool Li Aku – výškový prořezávač
Je-li nutno stromy zkrátit nebo odvětvit, pak
nástavec akumulátorového výškového odvětvovače
Power Flex CSA 4220 nabízí ty nejlepší předpoklady
pro neunavující práci – dokonce i nad hlavou:
Kvalitní lišty a speciální řetěz 3/8", oba od Oregonu,
převádějí profi-sílu bezkartáčového motoru na čistý
výkon.
Č. zboží 127 439

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
solo by AL-KO
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Řada akumulátorových
výrobků bezkabelové
balíky síly
GT 4235

Akumulátorová kosa s rukojetí Bike

LB 4250

Akumulátorová motorová kosa/travní vyžínač Power Flex
GT 4235, vybavený silným výkonným bezkartáčovým
motorem padne díky své hmotnosti cca 5 kg, vč. baterie,
dokonale do ruky. Vyvážená konstrukce, ergonomicky
tvarované držáky ve formě cyklistických řídítek a provoz
nevykazující téměř žádné vibrace zaručují téměř neúnavné
pracovní nasazení. Průměr strunové hlavy s 360 mm a noži
s 255 mm dávají prostor pro flexibilní čistý sestřih. Posuvným
tlačítkem lze měnit normální rychlost Eco na rychlost Power
speed. V případě koupě jsou nože a strunová cívka součástí
sady.

Díky výkonnému, lehkému, kompaktnímu foukači listí
vybavenému lithium-iontovým akumulátorovým blokem
max. 42 V / 7,5 Ah jde listí doslova o krk. Tlačítko Power-Mode
o hmotnosti pouhých 2,2 kg zajišťuje pohodlnou práci.
Jednoduše nasaďte foukací trubku a bez další náročné montáže
se pusťte do díla. Díky praktické tašce zavěšené na opasku solo
by AL-KO BTA 42 s sebou nesete i akumulátor.
Č. zboží 127 507
Lze použít pouze
v kombinaci s taškou
zavěšenou na opasku
zádového popruhu

Č. zboží 127 436

HT 4245

Lze použít pouze
v kombinaci s taškou
zavěšenou na opasku
zádového popruhu

HT 4260

Lze použít pouze
v kombinaci s taškou
zavěšenou na opasku
zádového popruhu

Stříhání živého plotu: Flexibilní a komfortní

B300 Li

Ještě nikdy nebylo stříhání živého plotu tak snadné! Díky
kompaktní liště v délce 450 mm, hmotnosti, která nedosahuje
ani 3,5 kg, a výkonnému bezkartáčovému motoru zastřihnete
snadno každý živý plot. Aby zápěstí Vašich rukou nebylo
přetěžováno, je každá z rukojetí 3násobně otočná. Rychlost
práce lze tlačítky Eco-speed a Power-speed ideálně přizpůsobit
každému pracovnímu prostředí. Akumulátor při tom pohodlně
nosíte v tašce připevněné na opasku zádového popruhu solo
by AL-KO BTA 42. Díky tomu je váha akumulátoru rozložena
na ramenou.
Č. zboží 127 510

Rozlučte se se spadaným listím

Akumulátor
Díky svým max. 42 V a 7,5 Ah poskytuje akumulátor Power Flex
impozantní výkon, takže v závislosti na charakteru trávníku
a terénu lze na jedno nabití posekat plochu až 700 m². Navíc
má díky svým lithium-iontovým článkům mimořádně dlouhou
životnost a nedochází k samovybíjení. Indikace LED umožňuje
neustálou přesnou kontrolu o aktuálním stavu nabití. A když
začne docházet dech, lze akumulátor snadno a rychle vyměnit.
Doba nabíjení v příruční nabíječce činí asi 2,5 hodiny.
Č. zboží 127 390

Sada

s akumulátorem / nabíječkou / taškou na opasek
Č. zboží 127 539
EAN 400 371 806 0027

Tvarově dokonalé

BTA 42

Akumulátorové nůžky na živý plot Power Flex HT vykazují i
spolu se svým bezkartáčovým motorem jen nízkou hmotnost
cca 3,6 kg. Přitom 600 mm dlouhá lišta s řeznou silou až do
28 mm odvede nejlepší práci, a to bez obtížného kabelu.
Kormě trojnásobné otočné (90°–0°–90°), ergonomické
rukojeti, která šetří Vaše zápěstí, zajišťují maximální flexibilitu
dvě pracovní rychlosti: Normální provozní režim Eco-speed
pracuje s rychlostí 1 200 otáček/min, tlačítko Power-speed
umožňuje okamžitě dosáhnout rychlosti 1 500 otáček/min.
Výhodu z hlediska bezpečnosti poskytují protisměrně pracující
bezpečnostní nože. Ergonomický popruhový systém solo by
AL-KO BTA 42 je nejen praktický, nýbrž i šetří Vaše síly.
Č. zboží 127 440

Sada

s akumulátorem / nabíječkou / taškou na opasek

Taška zavěšená na opasku zádového popruhu
Pohodlný popruhový systém solo by AL-KO BTA 42 podporuje
při práci s akumulátorovými nůžkami na živý plot Power Flex
HT 4260, HT 4245, LB 4250 a akumulátorovou řetězovou pilou
Power Flex CS 4235 ergonomické držení těla. S oběma přístroji
tak lze manipulovat podstatně komfortněji. Akumulátor je při
tom umístěn v tašce se suchým zipem, která je připevněna na
opasku, a pomocí kabelu (1,50 m) napájí přístroj energií. Tašku
na opasek lze, podle potřeby, zavěsit po straně nebo dozadu na
bederní pás, který je rovněž součástí dodávky. Prostor v tašce
je dostačující i pro chytrý telefon a jiné a poskytuje tak komfort
navíc. Součástí dodávky je zádový popruh, USB port a taška pro
uskladnění a nabíjení chytrého telefonu.
Č. zboží 127 442
EAN 400 371 805 8024

Č. zboží 127 480
EAN 400 371 805 8864
Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
solo by AL-KO
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Power
Flex Flex
Technické podrobnosti
– Power

Technické podrobnosti – Power Flex

MT 42

HTA 4245

CSA 4220

BCA 4235

Základní přístroj Multitool

Přídavný přístroj Multitool

Přídavný přístroj Multitool

Přídavný přístroj Multitool

Pracovní šířka
Ønože/struny

–

45 cm

20 cm

25,5 cm / 36 cm

Motor

–

bezkartáčový

bezkartáčový

bezkartáčový

Rychlost řetězu

–

–

12 m/s / 14 m/s

–

GT 4235

HT 4245

HT 4260

LB 4250

Pracovní šířka
ØNože/struny

25,5 cm / 36 cm

45 cm

60 cm

–

Motor

bezkartáčový

bezkartáčový

bezkartáčový

bezkartáčový

Délka lišty

–

450 mm

600 mm

–

Příslušenství

vč. nože / cívky se
strunou

–

–

–

Mazání řetězu

–

–

automaticky

–

Doba chodu se zatížením

až 100 min

až 150 min

až 150 min

až 50 min

Řetěz

–

–

3/8" spec.

–

Počet zdvihů za 1/min

–

1200/1500

1200/1500

–

Délka lišty

–

45 cm

20 cm / 8"

–

Úhel otáčení

–

3násobný (90°–0°–90°)

3násobný (90°–0°–90°)

–

Příslušenství

–

–

–

–

Hmotnost (bez akumulátoru)

3,7 kg

3,5 kg

3,6 kg

2,2 kg

Doba chodu se
zatížením

–

až 100 min

až 100 min

až 120 min

Hmotnost kompletní

5,3 kg

Použití s kapsou
na baterii

Použití s kapsou
na baterii

Použití s kapsou
na baterii

Počet zdvihů
za 1/min

–

1 500/1 750

–

–

Síla nože / Síla struny

2 mm / Ø 2,0 mm

–

–

–

Úhel otáčení

–

2700 / 9 poloh

–

–

Průměr střihu

–

až 28 mm

až 28 mm

–

Hmotnost
(bez akumulátoru)

2,2 kg

2,3 kg

2,1 kg

1,9 kg

Č. zboží

127 436

127 510

127 440

127 507

Hmotnost kompletní

4,0 kg

5,3 kg

4,7 kg

5,5 kg

Č. EAN

400 371 805 7966

400 371 805 9724

400 371 805 8000

400 371 805 9694

Objem nádrže na olej

–

–

120 ml

–

Síla nože / Síla struny

–

–

–

2 mm / Ø 2,0

Průměr střihu

–

až 28 mm

–

–

Č. zboží

127 437

127 438

127 439

127 463

č. EAN

400 371 805 7973

400 371 805 7980

400 371 805 7997

400 371 805 8727

by AL-KO
solo bysolo
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Akumulátorové řetězové pily – Power Flex

Akumulátorové
řetězové pily
CS 4235

Akumulátorová řetězová pila s lištou 25/30/35 cm
Práci s výkonnou řetězovou pilou Power Flex můžete věnovat
veškerou sílu Vašich paží, neboť akumulátor je umístěn v tašce,
nikoliv ve stroji, s kterým pracujete. Oceníte silný řezný výkon
spolu s vysokou rychlostí řetězu: Během režimu Power lze
dosáhnout až 22 m/s. Díky rychlonapínacímu zařízení lze
řetěz napnout a seřídit bez nástrojů – i výměna řetězu a lišty
je vyřízena rychle. Předností je dobře čitelný stav oleje, který
je z obou stran rozeznatelný nahlížecím otvorem.
Je možno vybírat z lišt následujících délek:
25, 30 nebo 35 cm.

Lze použít pouze
v kombinaci s taškou
zavěšenou na opasku
zádového popruhu

CS 4235

CS 4235

CS 4235

Délka lišty

25 cm

30 cm

35 cm

Motor

bezkartáčový

bezkartáčový

bezkartáčový

Rychlost řetězu

V = 15 / 21 ± 1 ms

V = 15 / 21 ± 1 ms

V = 15 / 21 ± 1 ms

Mazání řetězu

automaticky

automaticky

automaticky

Řetěz

3/8" spec.

3/8" spec.

3/8" spec.

Délka lišty

25 cm / 10"

30 cm / 12"

35 cm / 14"

Hnací články

40 E / 0,043" / 1,1 mm

45 E / 0,050" / 1,3 mm

52 E / 0,050" / 1,3 mm

Doba provozu

až 40 min

až 35 min

až 35 min

Hmotnost (bez akumulátoru)

3,2 kg

3,2 kg

3,2 kg

Hmotnost kompletní

Použití s kapsou na baterii

Použití s kapsou na baterii

Použití s kapsou na baterii

Objem nádrže na olej

250 ml

250 ml

250 ml

Č. zboží

127 551

127 552

127 553

Č. EAN

400 371 806 0256

400 371 806 0263

400 371 806 0270

Příslušenství viz strana 142/143

solo by AL-KO
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Pojízdné sekačky na trávu a traktory

Razantní a elegantní
ve všech směrech

solo by AL-KO
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Pojízdné sekačky Rider

Pojízdné sekačky – Rider

R 7-63.8 A

Rider

Comfort

NOVINKA! Malá, přesná a obratná
Volitelný
řádkovač

Díky své malé celkové šíři pouhých 80 cm je tento
Rider ideálním vozítkem pro úzké vjezdy na zahradu.
Díky maximální obratnosti a kompaktní konstrukci
nejsou tvarově složité pozemky ani překážky pro
tento dynamický zahradní traktor žádný problém.
Nůž o řezné šířce 62 cm a motor AL-KO Pro o síle
4,2 kW kontinuálně zajišťují čistý výsledný efekt sekání
a optimální vlastnosti sběru i v případě husté a vlhké
trávy. Sériově zabudovaný ukazatel stavu naplnění
s akustickým výstražným signálem doplňuje nabídku.

Pohodlné, nastavitelné
sedadlo

Č. zboží 127 486

R 7-65.8 HD

Rider

Premium

Sekání směrem dozadu
při plné rychlosti

Neklouzavý volant
Ukazatel stavu naplnění
s akustickým signálem
Snadno přístupné
ovládací prvky

Silný motor AL-KO
Pro nebo B&S
Hydrostatický pohon
s nožním pedálem*

Malá celková
šíře max. 80 cm

Optimalizované řízení díky
převodovému mechanismu*

* ne u všech modelů

Obratný jezdec
Inspirován traktory nabízí Rider ve své prémiové
variantě navíc hydrostatický pojízdný pohon.
Ergonomicky umístěné ovládací elementy, dodatečný
převodový mechanismus pro optimální chování při
řízení i sériová indikace stavu naplnění koše pro sběr
posekané trávy posouvají komfort použití této pojízdné
sekačky na zcela novou úroveň. O sílu se stará silný
motor Briggs & Stratton, který v kombinaci s plynule
regulovatelnou převodovkou slibuje plynulý pohyb
vpřed. Díky propracované a patentované mechanice je
sekání směrem dozadu nyní možné kdykoliv a pomocí
krátké rukojeti dokonce za plné rychlosti.

Velký sběrný koš
s teleskopickou pákou

Řádkovač
(vhodný pro oba modely)
Č. zboží 127 534
Č. EAN 400 371 805 9793

Malý, ale přesný

Č. zboží 127 487

Pojízdné sekačky Rider

R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

Motor

AL-KO Pro 225
(1 válec)

Briggs & Stratton 950E
(1 válec)

ccm/kW/otáček za minutu

224/4,2/3 000

223/4,0/3 000

Šířka záběru / Poloměr sečení

62/63 cm

62/63 cm

Nastavení výšky sečení

centrálně, 4 poloh

centrálně, 4 poloh

Výška střihu

2,5–7,5 cm

2,5–7,5 cm

Převodovka (vpřed/vzad)

Manuální převodovka (V: 4 / R: 1)

Nožní hydrostat (T1)

Rychlost vpřed / vzad

0–4,5/0–1,5 km/h

0–6,2/0–3,8 km/h
plynule regulovatelné

Žací ústrojí / Nůž

ocelový plech / 1 nůž

ocelový plech / 1 nůž

Sběrný koš

130 l

130 l

Ø kol (mm vpředu/vzadu)

11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6

11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6

Č. zboží

127 486

127 487

Č. EAN

400 371 805 9304

400 371 805 9298

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
solo by AL-KO
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Pojízdné sekačky Rider

solo by AL-KO
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Traktor s bočním výhozem – Comfort

Traktor s postranním výhozem

T 13-93.7 HDS-A

Traktor

Comfort

Comfort: Objevte krásné stránky

Silný a mnohostranný
Traktor s bočním výhozem je díky své pracovní
šířce 95 cm, silnému motoru AL-KO Pro (6,3 kW),
hydrostatickému pohonu a znamenité ergonomii
stroje ideální pro středně velké trávní plochy.
Sériový mulčovací klín a možnost dokoupení dalších
přídavných zařízení z něj vytvářejí všestranný talent
na léto i na zimu.

sečení

Č. zboží 127 471

Comfort

Výkonné motory AL-KO Pro
s technologií OHV

Ergonomická pracovní
poloha, bezbariérový
prostor pro nastupování

Neklouzavý volant

Hydrostatický pohon
s nožním pedálem

T 22-111.7 HDS-A V2

Traktor

Comfort

Kompaktní a výkonný
Díky svému výkonnému dvouválcovému motoru
AL-KO Pro a žací palubě o šířce 110 cm s mulčovací
funkcí zaručuje traktor s bočním výhozem efektivní
a rychlou práci na velkých plochách. Velké a široké
pneumatiky přitom neustále zajišťují vynikající trakci
a zabraňují, aby na trávníku vznikly vyjeté koleje.
Nožní hydrostat a elektromagnetická nožová spojka
pro komfortní zapnutí a vypnutí sekačky se dají
pohodlně obsluhovat. Rychlý výměnný systém žacího
ústrojí umožňuje rychlé přizpůsobení na zimní službu.
Č. zboží 127 445

Široká kola pro
optimální trakci

Možnost montáže
spojky přívěsu

Demontáž žacího ústrojí
během několika minut
Přestavění na funkci
mulčování bez
použití nářadí

Patentovaná mechanika
volného chodu nezatěžující
převodovku:
Díky speciální mechanice je
akcelerační pedál při brždění
vpřed/vzad vypínán. To šetří
převodovku a prodlužuje
životnost, pokud je během
brždění současně stisknut
akcelerační pedál.

Mulčovací klín
umístěn na žacím
ústrojí*

Sečení až k okrajům

Boční výhoz s optimálním
stohováním posekané trávy

* ne u všech modelů

Traktor s bočním výhozem – Comfort

T 13-93.7 HDS-A

T 22-111.7 HDS-A V2

Motor

AL-KO Pro 350

AL-KO Pro 700 V2

ccm/kW/otáček za minutu

352/6,3/2 900

708/13/2 700

Počet válců

1

2

Šířka záběru / Poloměr sečení

95/65 cm

110/60 cm

Nastavení výšky sečení

centrálně, 6 poloh

centrálně, 6 poloh

Výška střihu

3–8 cm

3–8 cm

Převodovka

nožní hydrostat (T2)

nožní hydrostat (T3)

Žací ústrojí / Nůž

ocelový plech / 2 nože

ocelový plech / 2 nože

Rychlost vpřed / vzad

0–8/0–3,5 km/h

0–9/0–4 km/h

Ø kol (mm vpředu/vzadu)

15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8

15 x 6,0–6 / 18 x 8,5–8

Č. zboží

127 471

127 445

č. EAN

400 371 805 8680

400 371 805 7751

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
solo by AL-KO
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Traktor se zadním výhozem Comfort

Traktor se zadním výhozem Comfort:
Proklatě krásné vozy na sekání trávy
Comfort
Bezbariérový prostor
pro nastupování

Funkční a ergonomický
S traktorem solo by AL-KO Comfort jsme „osvědčené“ předělali na
„ještě o kus lepší“. Tyto traktory AL-KO Comfort jsou charakteristické
vynikajícími žacími vlastnostmi a mimořádnou funkčností z hlediska
uživatele. Traktor na sekání trávy Comfort je stroj zakládající se na
moderní výrobní technice s excelentním žacím výkonem a vynikajícím
poměrem ceny a výkonu.

Pohodlné, nastavitelné sedadlo
Neklouzavý volant

Silné motory
Briggs & Stratton
a AL-KO Pro

Osvětlení LED*

Velký sběrný koš s teleskopickou
pákou nebo podporou plynových
pružin* a akustickou indikací
stavu naplnění

Možnost montáže
sněhové radlice
Trakční síla, široká kola

Možnost přechodu
na funkci mulčování
Patentovaná mechanika
volného chodu nezatěžující
převodovku:
Díky speciální mechanice je
akcelerační pedál při brždění
vpřed/vzad vypínán. To šetří
převodovku a prodlužuje
životnost, pokud je během
brždění současně stisknut
akcelerační pedál.

Mnohostranné
příslušenství
Sečení až k okrajům
Systém rychlého vymontování
a namontování žacího ústrojí
během několika minut

Hydrostatický pohon
s nožním pedálem

* ne u všech modelů
solo by AL-KO
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Traktor se zadním výhozem Comfort

Traktor se zadním výhozem Comfort:
Základní třída traktorů
T 13-93.7 HD

Traktor

Comfort

Ideální pro rovné plochy

T 16-93.7 HD V2

Traktor

Comfort

Balík síly pro každý terén

S žací šířkou 93 cm, nožním hydrostatem
s ergonomicky uspořádanými pedály a výkonným
motorem Briggs & Stratton 6,3 kW si tento základní
model s sebou veze vše, co je potřeba pro snadnou
úpravu středně velkých až velkých travní ploch. Je-li
je koš naplněn, usnadňuje optimální bod otáčení
a teleskopická tyč mechanické vyprázdnění. Možno
dokoupit i mulčovací sadu.

S šířkou záběru 93 cm a silným dvouválcovým
motorem Briggs & Stratton 9,6 kW je tento traktor na
sekání trávy skutečně balíkem plným síly. Kompaktní
traktor na sekání trávy do každého terénu. Bohaté
příslušenství a lehce demontovatelné žací ústrojí
z něj dělají všestranný talent jak na léto, tak i na
zimu, v podobě shrnovače sněhu. Sériově vyráběný
s perfektně osvětlujícími světlomety LED.

Č. zboží 127 416

Č. zboží 127 443

* u T 16-103.7 HD-V2

T 15-93.7 HD-A

Traktor

Comfort

Více energie při sekání

T 15-103.7 HD-A

Traktor

Comfort

Na velké plochy

Velký výkon za málo peněz – to je deviza tohoto
základního typu kompaktního traktoru, který
přesvědčí nejen svým příznivým poměrem ceny
a výkonu, nýbrž i žacím ústrojím o šířce 93 cm,
pohodlným nožním hydrostatem, velkým textilním
sběrným boxem a všestranně výkonným motorem
AL-KO Pro 7,7 kW a technologií OHV.

Šířka záběru 103 cm kombinovaná s výkonnými
motory AL-KO Pro se 7,5 kW – perfektní vlastnosti
pro péči o trávník i na velkých plochách. Díky
ergonomicky uspořádaným ovládacím prvkům
je navíc zaručena nevysilující práce, bezbariérový
a nízký prostor nástupu umožňuje pohodlné
nastupování a vystupování.

Č. zboží 127 417

Č. zboží 127 418

T 16-103.7 HD V2

Traktor

Comfort

Neúnavný dříč s dvouválcem
Se svým 103 cm širokým žacím ústrojím
a dvouválcovým motorem Briggs & Stratton 9,1 kW
s minimálními vibracemi je tento zahradní traktor
optimálně vybaven do každého terénu. Nový, proti
zkrutu odolný rám zaručuje navíc dlouhou životnost;
snadná dostupnost ovládacích prvků a 300litrový
sběrný koš podporovaný plynovými pružinami pak
snadnou manipulaci. Sériově vyráběný s perfektně
osvětlujícími světlomety LED.
Č. zboží 127 444

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
solo by AL-KO
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Traktor se zadním výhozem Comfort

Technické detaily – Traktor se zadním
výhozem

Comfort

T 13-93.7 HD

T 15-93.7 HD-A

T 16-93.7 HD V2

T 15-103.7 HD-A

T 16-103.7 HD V2

Motor

Briggs & Stratton
3130 Powerbuilt (PB)

AL-KO
Pro 450

Briggs & Stratton
Intek 7160 V2

AL-KO
Pro 450

Briggs & Stratton
Intek 7160 V2

ccm/kW/otáček
za minutu

344/6,3/2 600

452/7,7/2 600

656/9,6/2 600

452/7,5/2 450

656/9,1/2 450

Šířka záběru

93 cm
(2 nože)

93 cm
(2 nože)

93 cm
(2 nože)

103 cm
(2 nože)

103 cm
(2 nože)

Plošný výkon

až 6 000 m2

až 6 000 m2

až 6 000 m2

až 7 000 m2

až 7 000 m2

Výška sekání /
Nastavení výšky

3–8 cm /
centrálně 6 úrovní

3–8 cm /
centrálně 6 úrovní

3–8 cm /
centrálně 6 úrovní

3–8 cm /
centrálně 6 úrovní

3–8 cm /
centrálně 6 úrovní

Nožová spojka

elektromagnetická

elektromagnetická

elektromagnetická

elektromagnetická

elektromagnetická

Počet válců

1 válce

1 válce

2 válce

1 válce

2 válce

Převodovka

nožní hydrostat (T3)

nožní hydrostat (T3)

nožní hydrostat (T3)

nožní hydrostat (T3)

nožní hydrostat (T3)

Kola přední/zadní
(palce)

15 x 6,0–6
18 x 8,5–8

15 x 6,0–6
18 x 8,5–8

15 x 6,0–6
18 x 8,5–8

15 x 6,0–6
18 x 8,5–8

15 x 6,0–6
18 x 8,5–8

Sběrný koš

220 l

220 l

220 l

220 l

300 l

Vyprazdňování koše

teleskopická tyč

teleskopická tyč

teleskopická tyč

teleskopická tyč

teleskopická tyč/
tlak plynu

Mulčování

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit

Nárazník

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit

Světlomety

možno dokoupit

možno dokoupit

LED

možno dokoupit

LED

Délka/šířka/výška

239/102/114 cm

239/102/114 cm

239/102/114 cm

239/110/114 cm

252/110/114 cm

Č. zboží

127 416

127 417

127 443

127 418

127 444

č. EAN

400 371 805 7287

400 371 805 7294

400 371 805 7737

400 371 805 7300

400 371 805 7744

Motory Intek
U mnoha zahradních traktorů jsou použity kvalitní, vzduchem
chlazené motory Intek amerického výrobce Briggs & Stratton.
Důvod: Tato řada výrobků patří k nejlepším na trhu se vyskytujícím
pohonným agregátům v oblasti zahradních traktorů. Díky litinovým
vložkám válců, tlakovému mazání s olejovým filtrem, antivibračnímu
systému a moderní technologii OHV s nahoře uloženými ventily
disponují tyto motory i extrémně dlouhou životnost a spolehlivostí.
A to při každodenním a náročném používání.
solo by AL-KO
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Traktor se zadním výhozem Premium

Traktor se zadním výhozem Premium:
Královská třída mezi zahradními
traktory
Premium

Funkční a komfortní na nejvyšší úrovni
Se zahradním traktorem solo by AL-KO Premium se z funkčního
zahradního stroje stane emocionální požitek z jízdy. Jakmile si
sednete za volant, vnímáte komfort, a jakmile otočíte klíčkem
zapalování, můžete se spolehnout na svou bezpečnost a vychutnat
si čistou radost při jízdě po Vaší zahradě. S více než osvědčenými
4-taktními motory pod kapotou a šíří záběru až 125 centimetrů lze
vždy nalézt ten správný stroj pro jakýkoliv požadavek a účel použití.

Ergonomická individuálně
nastavitelná poloha sezení
Vyprazdňování koše teleskopickou
tyčí nebo stisknutím tlačítka**

Přehledný
elektronický displej*
Vnější otvor
nádrže

Objemný sběrný koš se
zvukovým signálem naplnění

4-taktní motory se silným
točivým momentem

Snadno přístupné
ovládací prvky

Vedle sebe umístěné pedály
pojezdu vpřed a vzad
Nízko umístěná stupátka
a velký prostor pro nohy

Široké pneumatiky 23"
pro optimální trakci

Patentovaná mechanika
volného chodu nezatěžující
převodovku:
Díky speciální mechanice je
akcelerační pedál při brždění
vpřed/vzad vypínán. To šetří
převodovku a prodlužuje
životnost, pokud je během
brždění současně stisknut
akcelerační pedál.

Sečení až
ke krajům

Rychlá demontáž a montáž žacího ústrojí
umožňuje snadné přestavění na letní a zimní
provoz během několika minut

Široký program
příslušenství
Pohon uložený na kuličkových
ložiskách pro tlumení vibrací

* ne u všech modelů
** volitelně lze dokoupit elektrické vyprazdňování koše
solo by AL-KO
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Traktor se zadním výhozem Premium

Vybavení, které určuje
nové standardy
T 15-95.6 HD-A

Traktor

Premium

Premium

Základní model se šířkou záběru 95 cm,
motorem AL-KO Pro 7,7 kW, nožním hydrostatem
a s možností funkce mulčování nabízí atraktivní
poměr ceny a výkonu – díky snadno přístupným
ovládacím prvkům a elektromagnetické nožové
spojce pro jednoduché zapínání a vypínání žacího
ústrojí se stane i samotné sekání hračkou.

Vše přehledně
Díky přehlednému elektronickému displeji má řidič na T 23-125.6
HD V2 trvale přehled nejenom o provozních hodinách, ale také
se mu zobrazují další informace jako stav nabití akumulátoru,
rezerva nádrže nebo relevantní bezpečnostní funkce.

Č. zboží 127 367

T 16-95.6 HD V2

Traktor

Premium

Počítadlo dnů
a hodin provozu

Příliš nízké napětí baterie

Č. zboží 127 369

Žací ústrojí zapnuté

Tlak oleje v motoru příliš nízký

Sběrný koš plný
T 15-105.6 HD-A

Sedadlo neobsazeno

Dvouválec pod kapotou
Vybaven dvěma válci pod kapotou je tento
silák s výkonem 9,6 kW optimální do terénu se
stoupáními a výtluky. Vedle sebe uspořádané pedály
navíc nesmírně usnadňují práci – ještě pohodlnější
je sečení s elektrickým vyprazdňováním koše, které
lze na přání doplnit.

Sběrný koš není namontovaný
nebo není zavřený
Parkovací brzda aktivována

Požitek z pohodlného sekání

Ukazatel
stavu nádrže

Světlo
zapnuté

Traktor

Premium

Se šířkou záběru 105 cm
Žací ústrojí o šířce 105 cm, výkonný motor AL-KO
Pro a mimořádně velký sběrný koš o objemu 310 l
dělá z tohoto zahradního traktoru perfektního
společníka pro velké, rovné plochy. Díky možnosti
doplnění příslušenství (mulčovací sada/řádkovač)
je možné posečenou trávu ponechat přímo na
zemi jako přirozené hnojivo.

Žací ústrojí
při zpětném
chodu zapnuté

Č. zboží 127 368

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
solo by AL-KO
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Traktor se zadním výhozem Premium

Traktor se zadním výhozem Premium:
Dokonalost v technice a komfortu
T 16-105.6 HD V2

Traktor

Premium

Vhodný i pro kopcovitý terén
Solidní pracovní model s žacím ústrojím o šířce 105 cm
je poháněn dvouválcovým motorem Briggs & Stratton
s výkonem 9,1 kW, a zvládá tak i velké a kopcovité
plochy. Dojde-li benzín v nádrži o objemu osmi litrů,
může být pohodlně a rychle opět doplněn přes vně
umístěné víčko palivové nádrže.
Č. zboží 127 370

T 20-105.6 HD V2

Traktor

Premium

S litinovou osou a převodovkou G700
Pneumatiky 23" a nízké těžiště nejen že dělají z tohoto
zahradního traktoru o výkonu 11,3 kW, se sériově
montovaným nárazníkem a litinovou osou závodní vůz,
nýbrž i lépe vyrovnávají rázy v nerovném terénu. Větší
pneumatiky přinášejí další výhody při trakci, vestavěný
tempomat a profesionální hnací komponenty zajišťují
rovnoměrný pohyb vpřed a sečení.
Č. zboží 127 371

T 23-125.6 HD V2

Traktor

Premium

Premium

Elektronický displej a převodovka G700

T 15-95.6 HD-A

T 16-95.6 HD V2

T 15-105.6 HD-A

T 16-105.6 HD V2

T 20-105.6 HD V2

T 23-125.6 HD V2

Motor

AL-KO
Pro 450

Briggs & Stratton
Intek 7160 V2

AL-KO
Pro 450

Briggs & Stratton
Intek 7160 V2

Briggs & Stratton
Intek 7200 řada V2

Briggs & Stratton
Intek 8240 V2

ccm/kW/otáček
za minutu

452/7,7/2 600

656/9,6/2 600

452/7,5/2 450

656/9,1/2 450

656/11,3/2 450

724/14,4/2 900

Šířka záběru

95 cm
(2 nože)

95 cm
(2 nože)

105 cm
(2 nože)

105 cm
(2 nože)

105 cm
(2 nože)

125 cm
(2 nože, synchronní)

Plošný výkon

až 7 000 m2

až 7 000 m2

až 8 000 m2

až 8 000 m2

až 8 000 m2

až 10 000 m2

Výška sekání /
Nastavení výšky

3–9 cm /
centrálně 7 úrovní

3–9 cm /
centrálně 7 úrovní

3–9 cm /
centrálně 7 úrovní

3–9 cm /
centrálně 7 úrovní

3–9 cm /
centrálně 7 úrovní

3–9 cm /
centrálně 7 úrovní

Nožová spojka

elektromagnetická

elektromagnetická

elektromagnetická

elektromagnetická

elektromagnetická

elektromagnetická

Počet válců

1 válce

2 válce

1 válce

2 válce

2 válce

2 válce

Převodovka

nožní hydrostat (T3)

nožní hydrostat (T3)

nožní hydrostat (T3)

nožní hydrostat (T3) nožní hydrostat (G700) nožní hydrostat (G700)

Kola přední/zadní
(palce)

15 x 6,0–6
20 x 10,0–8

15 x 6,0–6
20 x 10,0–8

15 x 6,0–6
20 x 10,0–8

16 x 6,5–8
20 x 10,0–8

16 x 6,5–8
23 x 10,5–12

16 x 6,5–8
23 x 10,5–12

Sběrný koš

310 l

310 l

310 l

310 l

310 l

310 l

Vyprazdňování
koše

teleskopická páka,
lze doplnit elektr.
vyprazdňování

teleskopická páka,
lze doplnit elektr.
vyprazdňování

teleskopická páka,
lze doplnit elektr.
vyprazdňování

teleskopická páka,
lze doplnit elektr.
vyprazdňování

teleskopická páka,
lze doplnit elektr.
vyprazdňování

teleskopická páka,
lze doplnit elektr.
vyprazdňování

Mulčování

možno dokoupit



možno dokoupit







Nárazník

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit

možno dokoupit





Světlomety

možno dokoupit



možno dokoupit







Litinová osa

–

–

–

–





Tempomat

–

–

–

–





Elektronický displej

–

–

–

–

–



Délka/šířka/výška

251/100/117 cm

251/100/117 cm

251/100/117 cm

251/100/117 cm

256/110/120 cm

256/130/120 cm

Č. zboží

127 367

127 369

127 368

127 370

127 371

127 363

Č. EAN

400 371 805 5771

400 371 805 5795

400 371 805 5788

400 371 805 5801

400 371 805 5818

400 371 805 5719

Extra široký se synchronizovaným žacím strojím
125 cm a dvouválcovým motorem o výkonu 14,4 kW
je tento špičkový model řady traktorů ideální pro
rychlé zpracování velkých ploch. Robustní a proti
zkrutu odolný profilový rám ve tvaru C, stabilní přední
osa z litiny a poloprofesionální komponenty pohonu
zaručují navíc dlouhou životnost. Nárazník, tempomat
a elektronický displej doplňují výbavu.

Hydrostatický pohon díky Hydro-Gear
G700

Č. zboží 127 363

T3

Jednou z klíčových součástí našich traktorů je kvalitní převodovka firmy Hydro-Gear®, díky ní umožňují
traktory ten nejlepší zážitek z jízdy i ve velice náročných situacích. Hydrostatická převodovka firmy
Hydro‑Gear® byla vyvinuta, testována a zkonstruována tak, aby zaručila spolehlivý, tichý a extrémně přesný
výkon po dlouhá léta. Jako „hvězda“ je v obou našich špičkových modelech T20 a T23 použita převodovková
řada „G700“. Díky svému krytu z hliníku vyrobenému tlakovým litím a vylepšeným vnitřním komponentům
i díky hřídelím kol 1“ poskytuje G700 nejsilnější jízdní výkon ve všech situacích – a to po dlouhou dobu.
Externí olejové filtry usnadňují údržbu, zatímco integrované doplňovací čerpadlo se stará o to, aby byly
hlavní elementy hydrauliky vždy zásobeny dostatečným množstvím oleje tak, aby byla u komponentů
zajištěna nejen hladká a téměř tichá funkce, nýbrž i jejich nízké opotřebení. Krátce řečeno: Top on Top
Kroutící momenty: G700 = 312 Nm; T3 = 189 Nm

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
solo by AL-KO
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T15-95.6 HD-A

T16-95.6 HD V2

T15-105.6 HD-A

T16-105.6 HD V2

T20-105.6 HD V2

T23-125.6 HD V2

T13-93.7 HD

T15-93.7 HD-A

T16-93.7 HD V2

T15-103.7 HD-A

T16-103.7 HD V2

T22-111.7 HDS-A V2

T13-93.7 HDS-A

Příslušenství k traktorům

Nárazník
č. zboží 119 658, č. EAN 400 371 835 3464



























El. vyprazdňování koše
č. zboží 119 602, č. EAN 400 371 835 2948













–

–

–

–

–

–

–

Mulčovací sada pro 93/95 cm
č. zboží. 118 885, č. EAN 400 371 834 5643





–

–

–

–







–

–

–

–

Mulčovací sada pro 103/105 cm
č. zboží 119 656, č. EAN 400 371 835 3440

–

–







–

–

–

–





–

–

Mulčovací sada pro 125 cm
č. zboží 119 605, č. EAN 400 371 835 2979

–

–

–

–

–



–

–

–

–

–

–

–

Řádkovač (Premium)
Č. zboží 119 606, č. EAN 400 371 835 2986













–

–

–

–

–

–

–

Řádkovač (Comfort)
Č. zboží 127 488, č. EAN 400 371 805 9281

–

–

–

–

–

–











–

–

Tažné zařízení (Premium)
Č. zboží 119 608, č. EAN 400 371 835 3006













–

–

–

–

–

–

–

Tažné zařízení (Comfort)
Č. zboží 119 831, č. EAN 400 371 835 5109

–

–

–

–

–

–















Závěsný vozík TA 250
Č. zboží 110 804, č. EAN 400 371 802 5439



























Zahradní válec GW100
Č. zboží 130 539, č. EAN 576 972 033 0617



























Nabíječka
Č. zboží 119 135, č. EAN 400 371 834 7968



























Sněhová radlice (včetně nástavbového rámu)
č. zboží 119 600, č. EAN 400 371 835 2924



























Nástavbový rám (oddělený)
č. zboží 119 601, č. EAN 400 371 835 2931



























Sněhové řetězy 18'' (pár)
č. zboží 112 339, č. EAN 400 371 803 4257

–

–

–

–

–

–















Sněhové řetězy 20'' (pár)
č. zboží 127 333, č. EAN 400 371 804 5306









–

–

–

–

–

–

–

–

–

Sněhové řetězy 23'' (pár)
č. zboží 113 137, č. EAN 400 371 804 8643

–

–

–

–





–

–

–

–

–

–

–

Transportní box
č. zboží 127 316, č. EAN 400 371 805 4736













–

–

–

–

–

–

–

Sada osvětlení LED přední
Č. zboží 119 832, č. EAN 400 371 835 5116



























Příslušenství
k dispozici

Sněhová radlice
Šířka záběru 125 cm.
5násobně nastavitelná
poloha. Nastavitelná
plastová odklízecí lišta.
Bezpečnostní zaklapávací
mechanismus brání
poškození.

Sběrný koš
Objem cca 65 litrů

Nástavbový rám

Sněhové řetězy
Zahradní válec GW100
Pracovní šířka: 98 cm
Pracovní hmotnost: 140 kg (naplnění vodou),
235 kg (naplnění pískem)
Závěsný vozík TA 250
Zatížení 250 kg
1050 x 750 x 305 mm
Vyjímatelná zadní stěna

Tažné zařízení

Nárazník
Nabíječka CTEK XS 800
Mulčovací klín

Nájezdová rampa

rovná

rovná

rovná

rovná

zahnutá

zahnutá

Zatížení

400 kg (2 kusy)

400 kg (2 kusy)

1 000 kg (2 kusy)

1 000 kg (2 kusy)

400 kg (2 kusy)

400 kg (2 kusy)

Délka

1,5 m

2,0 m

2,0 m

2,5 m

1,5 m

2,0 m

Šířka

214 mm

225 mm

258 mm

260 mm

214 mm

225 mm

Č. zboží

130 569

130 585

130 590

130 570

130 568

130 586

Č. EAN

576 972 033 0709

576 972 033 0747

576 972 033 0778

576 972 033 0716

576 972 033 0693

576 972 033 0754
Sada osvětlení LED přední

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.

Řádkovač
solo by AL-KO
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Benzínové sekačky

Benzinová sekačka –
dlouhá léta používaná,
dlouhá léta osvědčená

solo by AL-KO
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Benzínové sekačky s hliníkovým šasím

Benzínové sekačky:

Od profesionálů pro profesionály

Robustní siláci z hliníku
s kompletním vybavením
Pohodlný
pohon kol

Dva modely
s nožovou spojkou

Tělo z hliníkové litiny našich benzinových sekaček spojuje
maximální stabilitu s dlouhou životností a optimální
aerodynamikou. Je navíc odolný proti zkrutu, nekoroduje,
tlumí hluk a je extrémně odolný vůči rázům a nerovnostem.
V kombinaci s pracovními šířkami 48 až 53 centimetrů a
komfortním plným vybavením nezůstávají žádná přání u
náročných až profesionálních uživatelů nesplněna.

Pogumované
držadlo*

Snadno přístupné
ovládací prvky
Držadlo nastavitelné do více poloh*

Stabilní zesílení držadla*

Extra velký, snadno vysýpací
textilní sběrný koš

4-taktní motory se silným točivým
momentem a výkonem až 3,2 kW

Ideální aerodynamika díky extra
velkému vyhazovacímu otvoru

Centrální nastavení
výšky sečení*

Přilnavá XXL kola s lehkým chodem také
s ocelovými nebo hliníkovými ráfky
Integrované přední nosné madlo*

Boční vyhazování
a funkce mulčování*

Hliníkový tlakový odlitek
těla s oboustrannou
ochranou proti nárazům

* ne u všech modelů
solo by AL-KO
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Benzínové sekačky s hliníkovým šasím

Benzínové sekačky s hliníkovým šasím:
Dokonalost ve své nejkrásnější podobě
4858 VS ALU

Robustní a kompaktní

5378 VS ALU

Kompaktní hliníková sekačka se šířkou záběru 47 cm
a motorem Briggs & Stratton 2,6 kW poskytuje
mnoho výhod: plynule nastavitelný pohon kol,
držadlo nastavitelné do více poloh s hliníkovým
napojením na kryt, extra velký textilní sběrný koš,
centrální nastavení výšky sečení, pneumatiky XXL
a kola s kuličkovými ložisky, integrované přední
nosné madlo a oboustranná ochrana šasí.

S pevnými ocelovými ráfky
Robustní všestranná sekačka s plným vybavením
nabízí se svou pracovní šířkou 52 cm a výkonem
3,2 kW vynikající výsledky sečení a sběru,
které jsou dále zlepšeny díky extra vysokému
a aerodynamickému hliníkovému tlakovému
odlitku těla. Stabilní ocelové ráfky kol s přilnavým
profilem přitom poskytují optimální trakci
v každém terénu a na každém povrchu, plynule
nastavitelný pohon kol nabízí maximální komfort.

Č. zboží 127 449

Č. zboží 127 462

548 K

Poloprofesionální model s nožovou spojkou
Kompaktní semiprofi sekačka s pracovní šířkou 48 cm
a motorem Honda zvládá každou situaci při sečení a
každou travní plochu. Neboť díky robustnímu krytu
z tlakově litého hliníku, ocelové vložce, převodovce
s dlouhou životností s kardanovým pohonem a díky
hliníkovým kolům s kuličkovými ložisky opatřenými
pryžovými pneumatikami je tato sekačka nanejvýš
robustní. Oddělená nožová spojka a robustní
nastavení os/jednotlivých kol doplňují vybavení
této sekačky.
Č. zboží 127 448

553 K

Profesionální model s nožovou spojkou
Profesionální sekačka s pracovní šířkou 53 cm
a motorem Honda zvládá každou situaci při sečení
a každou travní plochu. Neboť díky krytu z tlakově
litého hliníku s ochranou proti nárazům, ocelové
vložce, vyztužené podpěrce madla, převodovce
s kardanovým pohonem s dlouhou životností
a velkoryse dimenzovaným hliníkovým kolům
s kuličkovými ložisky a gumovými pneumatiky
tuto benzinovou sekačku hned tak něco nevyvede
z rovnováhy. Oddělená nožová spojka i robustní
nastavení os/jednotlivých kol doplňují vybavení
této profesionální sekačky.
Č. zboží 127 148

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.
solo by AL-KO
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Benzínové sekačky s hliníkovým šasím

Benzínové sekačky s hliníkovým šasím:
Technické podrobnosti
Olej

4858 VS ALU

5378 VS ALU

548 K

553 K

Šířka záběru

47 cm

52 cm

48 cm

53 cm

Mulčování / boční výhoz

/

/

možno dokoupit / -

možno dokoupit / -

Výška střihu
Nastavení výšky sečení

30–85 mm
centrálně, 6 poloh

30–85 mm
centrálně, 6 poloh

15–77 mm
osy kol / jednotlivá kola,
7 poloh

26–82 mm
osy kol / jednotlivá kola,
7 poloh

Motor
ccm/kW/otáček za minutu

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

B&S Series 875 EXi
190/3,2/2 800

Honda GXV 160
163/2,7/2 800

Honda GXV 160
163/2,7/2 800

Pohon kol

Vario Speed (plynule
nastavitelný)

variabilní

2 rychlosti (kardan)
Spojka BBC

2 rychlosti (kardan)
Spojka BBC

Tělo sekačky

Hliník

Hliník

Hliníková s ocelovou
vložkou

Hliníková s ocelovou
vložkou

Objem sběrného koše

75 l

75 l

70 l

75 l

Kokpit (Prostor pro řidiče)





–

–

Nastavení výšky držadla





–



Nožová spojka

–

–





Kola Ø vpředu / vzadu

200/280 mm

200/280 mm
(ocelový plech)

203/203 mm
(hliník)

244/244 mm
(hliník)

Hmotnost (brutto/netto)

54,2/49,1 kg

57,8/52,6 kg

58,2/53,0 kg

65,6/60,4 kg

č. zboží

127 449

127 462

127 448

127 148

Č. EAN

400 371 805 8239

400 371 805 8369

400 371 805 8222

400 371 805 1681

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

–

–

119 260
400 371 834 9351

119 167
400 371 834 8286

Kromě sekání a sběru poskytují benzínové
sekačky solo by AL-KO díky mulčovacímu klínu
(vlevo), deflektoru (uprostřed) a nástavci na boční
vyhazování (vpravo) tři další funkce – ideální také
pro použití na loukách a v ovocných sadech.

Příslušenství
Olej do sekaček se 4taktními
motory SAE 30
0,6 l
Č. zboží 112 888
EAN 400 371 804 3952

Sada pro výměnu oleje
pro snadnou výměnu oleje
Č. zboží 106 118
EAN 400 371 800 5172

Olej do sekaček se 4taktními
motory 10W40
1,0 l
Č. zboží 112 901
EAN 400 371 804 4089

Mulčovací sada pro 553 K
Č. zboží 126 680
EAN 401 596 659 4285

Mulčovací sada pro 548 K
Č. zboží 127 473
EAN 400 371 805 8710

Již nikdy výměna oleje
Díky inovativní konstrukci a optimalizovanému vzduchovému
chlazení mají motory Instart a Briggs & Stratton EXi výrazně nižší
spotřebu oleje než srovnatelné 4-taktní motory. Díky menšímu
zahřívání zůstávají mazací vlastnosti oleje zachovány mnohem déle,
proto stačí doplnit místo vyměnit.

Integrovaná funkce Upstanding (vpravo) umožňuje
svislé uložení benzínových sekaček a usnadňuje
čištění a výměnu nože.
* Modely s motory B&S, v případě nižší náplně nádrže,
je nutné zabránit úniku benzínu přes ventilaci nádrže

solo by AL-KO
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Benzínové sekačky ocelový plech

Benzínové sekačky ocelový plech:
Robustní sekačka za příznivou cenu
4218 P-A

Malá a šikovná
Cenově výhodný, šikovný a lehký. Ideální benzínová sekačka pro malé a střední trávníkové plochy.
Tak se prezentuje obratná sekačka s šířkou záběru
42 cm a motorem AL-KO o síle 1,9 kW a technologií
OHV, který se svými nahoře uloženými ventily
dosahuje vynikající účinnosti. To se projevuje
vyšším výkonem a nižší spotřebou. Díky systému
QuickStart lze agregát uvést do chodu rychle
a snadno.
Č. zboží 127 450

4718 P-A

Pracovní šířka s PLUS
Model s pracovní šířkou PLUS se hodí také na větší
plochy trávníku. Také zde se stará aerodynamické
tělo sekačky ve spojení s velkým a lehce čistitelným
65 l plastovým sběrným košem o perfektní výsledky
při sečení a sběru.

4218 P-A

4718 P-A

4718 SP-A

Šířka záběru

42 cm

46 cm

46 cm

Mulčování / boční výhoz

možno dokoupit / -

možno dokoupit / -

možno dokoupit / -

Výška střihu
Nastavení výšky sečení

25–75 mm
jednotlivě kola, 7 polohy

30–75 mm
jednotlivě kola, 7 polohy

30–80 mm
jednotlivě kola/po osách,
7 poloh

Motor
ccm/kW/otáček za minutu

AL-KO Pro 125 QSS
123/1,9/2 850

AL-KO Pro 125 QSS
123/1,9/2 850

AL-KO Pro 145 QSS
139/2,1/2 850

Pohon kol

–

–



Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

65 l Plast

65 l Plast

65 l Plast

Elektrické startování

–

–

–

Kola Ø vpředu / vzadu

180/205 mm, kuličková ložiska

180/205 mm, kuličková ložiska

180/220 mm, kuličková ložiska

Hmotnost (brutto/netto)

31,4/26,7 kg

32,4/27,7 kg

35,0/30,2 kg

č. zboží
č. EAN

127 450
400 371 805 8246

127 451
400 371 805 8253

127 452
400 371 805 8260

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

113 138
400 371 804 8650

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

Č. zboží 127 451

4718 SP-A

S komfortním pohonem kol
Se zadním pohonem kol a silným výkonem motoru
je možno lehké svahy a stoupání zvládnout hravě
a bez námahy.

Sytič
(QSS-Quickst
zvláštnost v té art)
to třídě!
Žádné cupová
ní
žádný sytič, pr ostě
zatáhni a seke
j!

Č. zboží 127 452

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

solo by AL-KO

81

Benzínové sekačky ocelový plech

Benzínové sekačky ocelový plech:
Kompaktní a výkonné benzínové sekačky
4238 P-A

4238 SP-A

Malá a obratná

4738 SP-A

S komfortním pohonem kol

Malá, ale přesná – tak se představuje obratná
benzínová sekačka se šířkou záběru 42 cm
a motorem AL-KO o síle 1,9 kW a technologií
OHV, který se svými nahoře uloženými ventily
dosahuje vynikající účinnosti. To se projevuje
vyšším výkonem a nižší spotřebou. Díky systému
QuickStart se motor také velmi rychle a jednoduše
startuje.

Lehká a obratná benzínová sekačka umožňuje
díky 46 cm širokému žacímu ústrojí a pohonu kol
rychlé sečení středně velkých ploch bez námahy.
Aerodynamická forma těla a sběrný koš zaručují
nejlepší výsledky sečení a sběru trávy. K řádné
výbavě patří kromě jiného centrální nastavení výšky
střihu a XXL kola s kuličkovými ložisky pro optimální
komfort obsluhy.

Č. zboží 127 453

Č. zboží 127 456

Kompaktní model s pohonem kol

4738 SP

Pohon kol a XXL obutí
Centrální nastavení výšky sečení, velký sběrný koš
s ukazatelem stavu naplnění, komfortní pohon
kol a XXL kola s kuličkovými ložisky pro optimální
trakci – to vše nabízí kompaktní benzínová sekačka
s výkonným motorem Briggs & Stratton. Dalším
plusovým bodem je integrovaný přední úchyt, který
výrazně usnadňuje zdvihání sekačky přes překážky.

Sečení, sbírání a mulčování kombinované
s úsporným pohonem kol – tak se sečení trávy
stane požitkem. K tomu nabízí sekačka se šířkou
záběru 42 cm, robustním tělem z prvotřídní
oceli a XL koly s lehkým chodem další vlastnosti
vybavení, které jsou doplněny sběrným košem
částečně textilním o objemu 65 l a 2,1 kW silným
motorem se systémem QuickStart.

Č. zboží 127 457
Č. zboží 127 454

4738 P

Kompletní výbava

4757 VS

Komfortní model s VarioSpeed

S robustním krytem 46 cm z ocelového plechu,
částečně textilním 65litrovým sběrným košem trávy
a mimořádně silným motorem Briggs & Stratton
(2,0 kW) získává tento model body nejen svou
funkčností a cenou – díky centrálnímu nastavení
výšky střihu, kolům XXL na kuličkových ložiscích
a praktickému přednímu úchytu pro přenášení
nedělá sekačka kompromisy ani v ohledech
komfortu.

Všestranný talent s plynule regulovatelným pohonem
kol, bočním výhozem, držadlem nastavitelným do
vícero poloh a předním úchytem pro přenášení se pyšní
výkonným motorem Briggs & Stratton 2,6 kW. Tato
sekačka se vyznačuje také komfortním kokpitem
s pogumovaným držadlem, hliníkovým napojením
držadla a lehce dostupnými ovládacími prvky. Tento
celek je doplněn o extra velký textilní sběrný koš
s ukazatelem stavu naplnění.

Č. zboží 127 455

Č. zboží 127 393

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
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Benzínové sekačky ocelový plech

Benzínové sekačky ocelový plech:
Sekačky, které se nezaleknou ani velkých ploch
5239 SP-A

Se šířkou záběru 51 cm
Základní model s šířkou záběru 51 cm, pohonem
kol, centrálním nastavením výšky sečení a koly
XXL s lehkým chodem umožní nekomplikovaný
požitek ze sečení. Tato benzínová sekačka je
poháněna výkonným motorem AL-KO 2,6 kW
s technologií OHV, která díky nahoře uloženým
ventilům umožňuje vyšší výkon při nižší spotřebě.
Č. zboží 127 535

5257 VS

Olej

Příslušenství
Olej do sekaček se 4taktními
motory SAE 30
0,6 l, č. zboží 112 888
EAN 400 371 804 3952

Sada pro výměnu oleje
pro snadnou výměnu oleje
Č. zboží 106 118
EAN 400 371 800 5172

Olej do sekaček se 4taktními
motory 10W40
1,0 l, č. zboží 112 901
EAN 400 371 804 4089

Komfortní model s VarioSpeed
Sečení bez námahy – takové je heslo tohoto
modelu benzínové sekačky, jehož ovládání je
hračkou díky ergonomickému komfortnímu
kokpitu, plynule regulovatelnému pohonu kol,
centrálnímu nastavení výšky sečení a XXL kolům
s kuličkovými ložisky. Robustnost a stabilitu přitom
zajišťuje na bocích chráněné tělo z prvotřídní oceli
a hliníková napojení držadla.
Č. zboží 127 394

5278 VS

Prémiový model s kompletní výbavou
Kola XXL z ocelového plechu s kuličkovými
ložisky a přilnavým profilem, hliníkové zesílení
držadla, výkonný motor Briggs & Stratton EXi
s 3,2 kW i plynule regulovatelný pohon kol vytváří
z této benzínové sekačky se šířkou záběru 51 cm
všestranného pomocníka do každého terénu.
Ergonomicky tvarované držadlo s exkluzivním
kokpitem lze nastavit do více poloh a přizpůsobit
tak danému uživateli, integrované přední držadlo
pro přenášení usnadňuje zvedání a přepravu.
Č. zboží 127 459

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
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Benzínové sekačky ocelový plech

Benzínové sekačky ocelový plech:
Technické podrobnosti

4238 P-A

4238 SP-A

4738 P

4738 SP-A

4738 SP

5239 SP-A

4757 VS

5257 VS

5278 VS

Šířka záběru

42 cm

42 cm

46 cm

46 cm

46 cm

51 cm

46 cm

51 cm

51 cm

Mulčování / boční výhoz

/–

/–

/–

/–

 /–

/–

/

/

/

Výška střihu
Nastavení výšky sečení

25–70 mm
centrálně, 7 poloh

30–75 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

30–80 mm
centrálně, 7 poloh

30–80 mm
centrálně, 7 poloh

Motor
ccm/kW/otáček za minutu

AL-KO Pro 125 QSS
123/1,9/2 850

AL-KO Pro 145 QSS
139/2,1/2 850

B&S Series 500E
140/2,0/2 900

AL-KO Pro 145 QSS
139/2,1/2 850

B&S Series 550E
140/2,2/2 900

AL-KO Pro 170 QSS
166/2,6/2 850

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

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

B&S Series 875 EXi
190/3,2/2 800

Pohon kol

–

jednorychlostní

–

jednorychlostní

jednorychlostní

jednorychlostní

variabilní

variabilní

variabilní

Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

65 l tkanina/plast

65 l tkanina/plast

65 l tkanina/plast

65 l tkanina/plast

65 l tkanina/plast

65 l tkanina/plast

70 l tkanina/plast

70 l tkanina/plast

70 l tkanina/plast

Kokpit

–

–

–

–

–

–







Nastavení výšky držadla

–

–

–

–

–

–

–

–



Kola Ø vpředu / vzadu

180/205 mm, kuličková
ložiska

180/220 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

200/280 mm, kuličková
ložiska

200/280 mm, kuličková
ložiska, ocel

Hmotnost (brutto/netto)

32,4/27,7 kg

35,2/30,5 kg

33,1/28,4 kg

37,1/32,3 kg

36,8/32,0 kg

38,3/33,5 kg

40,0/35,2 kg

42,0/37,2 kg

47,4/42,6 kg

č. zboží

127 453

127 454

127 455

127 456

127 457

127 535

127 393

127 394

127 459

č. EAN

400 371 805 8277

400 371 805 8284

400 371 805 8291

400 371 805 8307

400 371 805 8314

400 371 806 0041

400 371 805 6679

400 371 805 6686

400 371 805 8338

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

113 138
400 371 804 8650

113 138
400 371 804 8650

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

113 058
400 371 804 7288

113 057
400 371 804 7271

113 058
400 371 804 7288

113 058
400 371 804 7288

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
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Benzínové sekačky s tělem z ocelového plechu

Benzínové sekačky s tělem z ocelového plechu:
V okamžiku perfektně upravený trávník
4739 VSI

Kompaktní model s elektrickým startováním
Zvláštní komfort nabízí pohodlné elektrické startování
sekačky pomocí klíčku zapalování. Již mnohonásobně
oceňovaná možnost, uvést zařízení do chodu přes
lithium-iontový akumulátor umístěný prakticky přímo
na motoru, nyní i u třídy motorů AL-KO Pro. Stejně tak
pohodlný je u tohoto modelu pojezd vpřed, který lze
optimálně přizpůsobit požadované rychlosti sečení
prostřednictvím plynule regulovatelného pohonu kol.
Č. zboží 127 536

4758 VSI

Benzínové sekačky ocelový plech:
Technické podrobnosti

Elektrické startování a boční výhoz
Nová generace elektrického startování je
základem této benzínové sekačky, kterou lze
díky moderní lithium iontové technologii uvést
do chodu praktickým akumulátorem a klíčkem
zapalování integrovaným v kokpitu. Dále tento
model boduje zploštělým obloukovým spínačem
umístěným na horním madle, optimálně
přizpůsobeným k uchopení, plynule nastavitelným
pohonem kol, velkým textilním sběrným košem,
robustním hliníkovým napojením držadla, jakož
i ochranou proti nárazům na těle sekačky.

4739 VSI

4758 VSI

Šířka záběru

46 cm

46 cm

Mulčování / boční výhoz

 /–

/

Výška střihu
Nastavení výšky sečení

30–80 mm
centrálně, 7 poloh

30–80 mm
centrálně, 7 poloh

Motor
ccm/kW/otáček za minutu

AL-KO Pro 170 QSS E-Start
166/2,6/2 850

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

Pohon kol

variabilní

variabilní

Tělo sekačky

ocelový plech

ocelový plech

Obsah sběrného koše

65 l tkanina/plast

70 l tkanina/plast

Kokpit

–



Elektrické startování





Kola Ø vpředu / vzadu

200/280 mm, kuličková ložiska

200/280 mm, kuličková ložiska

Hmotnost (brutto/netto)

40,6/35,8 kg

42,5/37,7 kg

Č. zboží / Č. EAN

127 536 / 400 371 806 0058

127 461 / 400 371 805 8352

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

113 057 / 400 371 804 7271

113 057 / 400 371 804 7271

Č. zboží 127 461

Rychlé a bezpečné startování s Instart od Briggs & Stratton

Plně nabitý
akumulátor stačí pro
70 startů

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

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.
Nabíjení akumulátoru stačí pro start motoru až pro
jednu sezónu. Dobití o 10 minutách umožňuje dalších
10 startovacích cyklů.
solo by AL-KO
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Elektrické sekačky s tělem z ocelového plechu

Elektrické sekačky s tělem
z ocelového plechu
4705 E

Jako výkonná a tichá se představuje tato elektrická sekačka
s ocelovým tělem, která díky ergonomicky tvarovanému
držadlu s bezpečnostním spínačem zaručuje komfortní
práci bez námahy. Integrované čelní nosné držadlo je ideální
nejen ke zvedání sekačky přes překážky na zahradě – nýbrž i
usnadňuje přepravu nebo skladování stroje.
Č. zboží 127 154

Téměř neslyšitelné sekání
Šířka záběru

46 cm

Pro travní plochy do

900 m2

Mulčování /
Boční výhoz

/–

Výška střihu
Nastavení výšky sečení

25–70 mm
centrálně, 7 poloh

Motor

elektrický, 1 600 W

Pohon kol

–

Tělo sekačky

ocelový plech

Obsah sběrného koše

65 l

Kola Ø vpředu / vzadu

200/280 mm, kuličková ložiska

Hmotnost

29,5 kg

č. zboží

127 154

Č. EAN

400 371 805 1803

Náhradní nůž
č. zboží / č. EAN

113 057 / 400 371 804 7271

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.
solo by AL-KO
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Vertikutátory

Vertikutátory:

516

Čerstvý vzduch pro Váš trávník
Kromě pravidelného mulčování by travnaté plochy měly být
na jaře a na podzim provzdušňovány, aby opět získaly dostatek
„vzduchu k dýchání“. Ocelové nože vertikutátoru přitom pronikají
do podloží trávy a důkladně odstraňují travní plsť i mech a zbytky
rostlin. Po provzdušnění by se ošetřené plochy měly přímo ošetřit
hnojivem, dodatečně osít a silně zavlažit.

Sběrný koš
v ceně

518

Pohodlné spuštění
nožového ústrojí
z držadla
Plně sklopné
držadlo

Silný benzínový nebo
elektrický motor

Plynulé nastavení
pracovní hloubky

Sběrný koš
v ceně

4005 VB

Nožová hřídel s 15 dvojitými
ocelovými čepelemi na
pracovní šířce 36 cm
Kola s kuličkovými
ložisky a lehkým
chodem
Robustní tělo
z prvotřídní oceli

Sběrný koš:
Č. zboží 127 336
EAN 400 371 805 5351

Záruka krásné zeleně
Motor

elektrický, 1 800 W

Pracovní šířka

36 cm

Nožová hřídel

15 ocelových čepelí

Pracovní hloubka

0–25 mm

Sklopné držadlo



Kola s kuličkovými ložisky



Hmotnost

29 kg

č. zboží
Č. EAN

127 374
400 371 805 5900

Bez kabelu a bez námahy
Motor
ccm/kW/otáček za minutu

Honda GP 160
163/3,6/3 200

Pracovní šířka

36 cm

Nožová hřídel

15 ocelových čepelí

Pracovní hloubka

0–25 mm

Sklopné držadlo



Kola s kuličkovými ložisky



Hmotnost

35 kg

č. zboží
Č. EAN

127 375
400 371 805 5917

Vertikutace jako od profesionála
Motor
ccm/kW/otáček za minutu

Honda GP 160
163/3,6/3 200

Pracovní šířka

41 cm

Nožová hřídel

33 ocelových čepelí

Pracovní hloubka

0–25 mm

Sklopné držadlo



Kola s kuličkovými ložisky



Hmotnost

55 kg

č. zboží
Č. EAN

127 320
400 371 805 5016

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
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Křovinořezy a motorové kosy

Křovinořezy
a motorové kosy
pro perfektní sólo
provedení

solo by AL-KO
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Křovinořezy a motorové kosy

Křovinořezy a motorové kosy:
Dělají čest
svému jménu

Antivibrační
systém*

Křovinořezy a motorové kosy
Ať už jde o dočišťovací práce na zahradě nebo profesionální
péči o pozemky a krajinu – s motorovými kosami a křovinořezy
solo by AL-KO i vhodnými výměnnými sečícími nástroji
a příslušnými výkony motorů vzniká spousta možností použití.
Díky různým variantám držáků a popruhů má uživatel vždy
všechno ideálně pod kontrolou.

2taktní a 4taktní motory se
silným točivým momentem
Rychlouzávěr pro jednoduché
přestavení držadla

Konstrukce motoru
se snadnou údržbou

Optimální vyvážení pohonu
a jednotky tyče

Vhodné systémy popruhů
pro ergonomickou práci

Ovládací prvky
integrované v držadle*

Silnostěnná hliníková trubka
pro maximální stabilitu

Jednoduchý, rychlý přechod
z nožového listu na strunovou hlavu

Multisystém s výměnnými
nástroji (107 L-S)

* ne u všech modelů

solo by AL-KO
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Křovinořezy a motorové kosy

Křovinořezy a motorové kosy:
Pro snadné i rozmanité úkoly
116

118 L

Pro snadné vyžínání

Všestranný talent mezi kosami

107 L-S

Tento lehký a příruční základní model motorové
kosy s praktickou rukojetí Loop je se zdvihovým
objemem 25,4 cm3 a výkonem 0,75 kW ideální
k sečení a pročišťování vysoké trávy a drobnějších
křovin. Systém Easy-Start a odstředivá spojka
přitom zaručují hladký provoz, ergonomie
držadla a optimální vyvážení přístroje zase
zajišťují přirozené držení těla.

Mobilita a více způsobů využití pomocí jediného
přístroje – to poskytuje tato motorová kosa, která
díky nekomplikované rychlospojce umožňuje
rychlou výměnu systémových nástrojů a rozložení
na jednotlivé komponenty umožňující snadný
transport nebo uskladnění. Kosa je poháněna
2taktním motorem 32,6 cm3, jehož hořčíková
kliková skříň slibuje dlouhou životnost.

Č. zboží 127 150

Č. zboží 127 231

Na jednodušší křoviny

Systémové nástroje 107 L-S

Když se jedná o odstranění divoce rostoucích
travin a křovin. je tato motorová kosa se svými
0,9 kW a 32,6 cm3 tou správnou volbou. Díky
systému EasyStart naskakuje tento výkonný
2taktní motor snadno do chodu. Odstředivá
spojka i vhodné nožové a strunové nástavce
zajišťují při provozu spolehlivý a čistý výsledek
práce.

a

b

c

d

Č. zboží 127 151

118 B

S ergonomickým držadlem
S touto silnou motorovou kosou o výkonu 0,9 kW
jdou práce jako sečení okrajů trávníku nebo
odstraňování nežádoucích houštin a keřů rychle
a pohodlně od ruky. Ovládací prvky integrované
v individuálně nastavitelném a ergonomicky
tvarovaném držadle přitom nesmírně usnadňují
práci, stejně jako lišta na zavěšení popruhu,
včetně popruhu.
Č. zboží 127 152

a) Kovový nožový list s převodem
Délka tyče 750 mm
Č. zboží 126 555, č. EAN 401 596 669 5173

c) Výškový prořezávač
Č. zboží 127 474, č. EAN 400 371 805 8758

d) Nůžky na živý plot
Č. zboží 127 475, č. EAN 400 371 805 8765

b) Prodloužení tyče 800 mm
Č. zboží 126 066, č. EAN 401 596 669 6088

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.
Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

solo by AL-KO

99

Křovinořezy a motorové kosy

Křovinořezy a motorové kosy:
Pracují tam, kde sekačky končí
120

Silná proti náletovým porostům
S motorem o výkonu 1,1 kW a zdvihovým objemem
42,7 cm3 se tato motorová kosa nezalekne ani silných
náletových porostů a keřů. Lišta na zavěšení popruhu,
dvojitý popruh a snadno nastavitelné držadlo umožňují individuální nastavení kosy pro daného uživatele,
jednoduché otočení držadla pak pohodlný transport
nebo prostorově úsporné uložení.
Č. zboží 127 153

141

Skutečně sestava plná síly
O skvělé představení na trávníku se postará travní
vyžínač solo by AL-KO 141. Lehký pomocník do zahrady
se prezentuje svým výkonem 1,25 kW / 1,7 PS jako
pravý balík síly. Tichý chod motoru a bezvibrační úprava
umožňují příjemnou práci. O optimální manipulaci
se stará stabilní prodloužená tyč o průměru 28 mm.
Standardní provedení zahrnuje nůž a strunovou
cívku. Předností je kvalitní převodovka nevyžadující
skoro žádnou údržbu.
Č. zboží 127 434

130 H

Tichý chod díky 4-taktnímu motoru
Tato silná motorová kosa s 1,2 kW je jednou
z mála, která je poháněna 4-taktním motorem.
To přináší výhody především z hlediska klidného
chodu a malé hlučnosti, navíc lze přístroj používat
s běžným benzínem místo jinak obvyklé směsi
s olejem. Speciální ergonomie držadla přitom
podporuje přirozené držení těla.
Č. zboží 127 232

132

Šikovný všeuměl
Tam, kde sekačka na základě své velikosti narazila
na své meze, začíná oblast použití pro motorovou
sekačku sbA 132. Obratný víceúčelový přístroj
je se svou stabilní, 28 mm širokou prodlouženou
tyčí ideální pomocník pro profesionální práce
v rohových a okrajových oblastech. Přičemž nože
a strunová cívka patří ke standardnímu vybavení
stroje o síle 0,9 kW / 1,22 PS. V manipulaci přesvědčí
8,5 kg lehký vyžínač svým klidným chodem motoru
a provozem bez vibrací. Díky kvalitní, bezúdržbové
převodovce je zaručena spolehlivost a dlouhá
životnost.
Č. zboží 127 433

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
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Křovinořezy a motorové kosy

Křovinořezy a motorové kosy:
Technické podrobnosti

116

118 L

118 B

107 L-S

120

130 H

132

141

Motor
ccm/kW/PS

2taktní
25,4/0,75/1,0

2taktní
32,6/0,9/1,2

2taktní
32,6/0,9/1,2

2taktní
32,6/0,9/1,2

2taktní
42,7/1,1/1,5

4taktní
35,8/1,2/1,6

2taktní
32,5/0,9/1,22

2taktní
40,2/1,25/1,7

Šířka záběru
strunová hlava

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

Šířka záběru
Nožový list

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Držadlo

Loop

Loop

Bike

Loop

Bike

Bike

Bike

Bike

Popruh
Základní/Poloprofesionální/
Profesionální

/–/–

/–/–

–//–

/–/–

–//–

–//–

–//–

–//–

Strunová hlava / Nůž

/

/

/

/

/

/

/

/

Objem nádrže

0,65 l

1,0 l

1,0 l

1,0 l

1,1 l

0,65 l

0,7 l

0,7 l

Ø prodloužení tyče
Primer / Dekompresní ventil

24 mm
/–

24 mm
/–

24 mm
/–

24 mm
/–

/–

24 mm

28 mm
/–

28 mm
/–

28 mm
/–

Antivibrační

–

–

–

–

–







Hmotnost

5,6 kg

6,1 kg

7,2 kg

6,2 kg

8,0 kg

7,3 kg

7,9 kg

8,0 kg

Č. zboží

127 150

127 151

127 152

127 231

127 153

127 232

127 433

127 434

č. EAN

400 371 805 1810

400 371 805 1827

400 371 805 1834

400 371 805 2633

400 371 805 1841

400 371 805 2640

400 371 805 8383

400 371 805 8390

Náhradní strunová cívka
č. zboží / č. EAN

127 234
400 371 805 2664

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

Náhradní nožový kotouč
č. zboží / č. EAN

112 906
400 371 804 4171

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.
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Křovinořezy a motorové kosy

Křovinořezy a motorové kosy:
Bohaté příslušenství pro silné kosy

Kvalitní náhradní
struny

Č. zboží

EAN

116

118 L

118 B

107 L-S

120

130 H

132

141

Náhradní strunová cívka Basic
Velikost závitu: M 10 x 1,25 l

127 234

400 371 805 2664

















Náhradní strunová
cívka poloprofesionální
Velikost závitu: M 10 x 1,25 l

127 235

400 371 805 2671

















Nožový list na trávu
250 x 25,4 (3 zuby)

112 906

400 371 804 4171



–

–

–

–

–

–

–

Nožový list na křoviny
250 x 20 (3 zuby)

127 240

400 371 805 2725

–















Popruh základní

127 250

400 371 805 2824

















Popruh poloprofesionální

127 251

400 371 805 2831

–

–



–









Popruh profesionální

127 252

400 371 805 2848

–

–



–









Č. zboží 127 235

Č. zboží 127 251

Č. zboží 127 240

Č. zboží 127 252

Ø

délka

č. zboží

č. EAN

kulatá

1,3 mm

15 m

113 481

400 371 805 6693

50 m

113 482

400 371 805 6709

15 m

113 483

400 371 805 6716

50 m

113 484

400 371 805 6723

15 m

113 485

400 371 805 6730

50 m

113 486

400 371 805 6747

15 m

113 487

400 371 805 6754

44 m

113 488

400 371 805 6761

88 m

113 489

400 371 805 6778

15 m

113 490

400 371 805 6785

72 m

113 491

400 371 805 6792

kulatá

kulatá

kulatá

Č. zboží 127 250

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

průřez

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.

kulatá

1,6 mm

2,0 mm

2,4 mm

2,7 mm

kulatá

3,0 mm

56 m

113 492

400 371 805 6808

kulatá

3,3 mm

15 m

113 494

400 371 805 6822

46 m

113 495

400 371 805 6839

15 m

113 496

400 371 805 6846

69 m

113 497

400 371 805 6853

15 m

113 498

400 371 805 6860

57 m

113 499

400 371 805 6877

15 m

113 500

400 371 805 6884

44 m

113 501

400 371 805 6891

15 m

113 502

400 371 805 6907

36 m

113 503

400 371 805 6914

čtyřhranná

čtyřhranná

čtyřhranná

čtyřhranná

2,4 mm

2,7 mm

3,0 mm

3,3 mm

čtyřhranná

4,0 mm

25 m

113 504

400 371 805 6921

pilová

3,0 mm

37 m

113 505

400 371 805 6938

pilová

3,5 mm

27 m

113 506

400 371 805 6945

Získáte originální náhradní strunu s kulatým, čtyřhranným nebo pilovým průřezem.

solo by AL-KO
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Zahradní technika

Zahradní technika
pro perfektní
sólový výkon

solo by AL-KO
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Lištové sekačky

Lištové sekačky:

Univerzálně použitelná

5001-R III

Obratný pomocník v přírodních

Motor
ccm/kW/otáček za minutu

B&S řada EXi 625
150/2,3/3 200

zahradách

Šířka záběru

102 cm

Pohon vpřed



Zpátečka



Odpojitelný pohon sečení



Velikost pneumatik (palce)

13" x 6,0–6

Elektronické zapalování

–

Hmotnost

58 kg

Č. zboží

127 469

č. EAN

400 371 805 8628

1 převodový stupeň
vpřed a 1 převodový
stupeň vzad

Na loukách s vysokou trávou a ekologických
přírodních zahradách jsou žádány stroje jako tato
lištová sekačka, která krmnou trávu seče právě tak
dobře jako husté divoké býlí. Pohyblivý deflektor
trávy a kratší vzdálenost mezi kolem a lištou přitom
výrazně zlepšují pokládání trávy, zapouzdřený
unášeč na žacím ústrojí se speciálně tvrzeným
nožem ESM a výškově nastavitelné podběhy
zajišťují dlouhou životnost.

Výškově nastavitelné
a vibrace tlumící
držadlo

Příslušenství
Sněhová radlice SRS 850
pro model 5001-R III
Č. zboží 113 267
EAN 400 371 805 3975

Sněhové řetězy
pro model 5001-R III
Č. zboží 112 883
EAN 400 371 804 3907

Silný a výkonný
benzinový motor
Briggs & Stratton

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.

Široké pneumatiky
pro optimální trakci

Plynule výškově
nastavitelné ližiny

Pohyblivý deflektor
trávy pro dokonalé
pokládání

solo by AL-KO
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Multifunkční stroj

Multifunkční stroj:

Všestranný talent

Combi BF 5002-R I

Jeden přístroj, mnoho možností
Extra silný multifunkční stroj je s žací lištou a žacím
ústrojím, kultivátorem a kultivační radličkou
i zametacím válcem perfektním partnerem
v záležitostech jako péče o trávník, zpracování
půdy a udržování čistoty. Díky sněhové radlici
a sněhovým řetězům je dobře vybaven i pro zimní
použití. To nejlepší: Podle nároků a požadavků
může být 2,5 kW silný základní stroj kombinován
s jedním ze šesti nástavbových dílů.

1 převodový stupeň
vpřed a 1 převodový
stupeň vzad

Silný benzínový motor
Šneková převodovka

Motor
ccm/kW/otáček za minutu

B&S řada EXi 675
163/2,74/3 200

Pohon

1 rychlost vpřed / 1 rychlost vzad

Rychlost (vpřed/vzad)

2,2/1,1 km/h

Převodovka

Šnekový převod v olejové lázni,
pohon klínovým řemenem

Velikost pneumatik (palce)

13" x 5,0–6 (vzduchové pneumatiky)

Držadlo

výškově nastavitelné 180°,
otočné

Hmotnost

45,0 kg

Č. zboží

127 470

č. EAN

400 371 805 8635

Nástavbové díly
Žací lišta CB 870
Pracovní šířka 870 mm
Č. zboží 110 494
Č. EAN 400 371 802 0038

Kultivační radlička
Č. zboží 110 742
Č. EAN 400 371 802 4661

Čelní žací ústrojí FSM 530
Pracovní šířka 530 mm
Č. zboží 110 739
Č. EAN 400 371 802 4630

Sněhová radlice SRS 850
Pracovní šířka 850 mm
Č. zboží 113 267
Č. EAN 400 371 805 3975

Kultivátor CF 500
Pracovní šířka 500 mm
Č. zboží 110 495
Č. EAN 400 371 802 0045

Sněhové řetězy
Č. zboží 112 183
Č. EAN 400 371 803 0570

Výškově nastavitelné
a otočné držadlo

Široké pneumatiky
pro optimální trakci

Pohon klínovým řemenem

Individuálně sestavitelné
nástavbové díly

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.
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Motorový kultivátor

Motorový kultivátor:

7505 VR

Zvládne každou půdu

Snadno přístupná rukojeť plynu

Ergonomické držadlo, výškově
a stranově nastavitelné

Silný trvalý výkon
díky motoru Honda

Možnost montáže
kultivační radličky

7505 V2R

Pracovní šířka
až 75 cm

Integrované
transportní kolo

Motor

Honda GP 160

Jmenovitý výkon
(kW/otáček za minutu)

3,6/3 200

Zdvihový objem (cm3)

163

Převodovka (vpřed/zpět)

V: 1/Z: 1

Šířka záběru (cm)

50/75

Kypřicí nůž

4/6 hvězdicové nože

Hmotnost

51 kg

Č. zboží

127 321

Č. EAN

400 371 805 5023

Kultivační radlička
č. zboží / č. EAN

127 334
400 371 805 5313

Ať už jde o velké nebo malé plochy, těžkou nebo kyprou půdu –
s pracovní hloubkou až 15 cm a šířkou záběru až 75 cm je tento
motorový kultivátor nenahraditelným pomocníkem každého
majitele užitkové zahrady.

1 nebo 2 rychl. vpřed
a 1 rychl. vzad

Řetězový pohon

Bez námahy každou půdou

S dvěma rychlostmi vpřed
Motor

Honda GP 160

Jmenovitý výkon
(kW/otáček za minutu)

3,6/3 200

Zdvihový objem (cm3)

163

Převodovka (vpřed/zpět)

V: 2/Z: 1

Šířka záběru (cm)

50/75

Kypřicí nůž

4/6 hvězdicové nože

Hmotnost

58 kg

Č. zboží

127 322

Č. EAN

400 371 805 5030

Kultivační radlička
Č. zboží / Č. EAN

127 334
400 371 805 5313

Díky svisle a vodorovně nastavitelnému držadlu se práce s tímto
motorovým kultivátorem stává hračkou, navíc díky dvěma
rychlostem dopředu a jedné vzad je zajištěno velmi snadné
manévrování.

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
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Foukače/vysavače listí

Foukače listí / Vysavače listí:

442

Dva v jednom

Bouřlivé časy na zahradě,

Výkon

0,8 kW / 1,1 PS

na louce a na poli

Zdvihový objem

27,6 ccm

Objem nádrže

0,45 l

Rychlost vzduchu

72 m/s

Objem vzduchu

cca 10,2 m3/s (612 m3/h)

Textilní sběrný koš

55 l

Řezací redukce

až 10:1

Hmotnost foukače

4,8 kg

Č. zboží

127 380

Č. EAN

400 371 805 6075

Jakmile začne na podzim ze stromů padat listí,
musí být foukače a vysavače listí vždy po ruce.
Kompaktní solo by AL-KO 442 v sobě spojuje
přednosti obou strojů, takže je možné listí nejprve
shrnout a poté pohodlně vysát – výměnu mezi
různými funkcemi a oběma tryskami provedete
několika pohyby.

Silný sací výkon
i u mokrého listí

Minimální vibrace díky
antivibračnímu systému
Velký výkon a bohatá výbava při minimální hmotnosti –
to Vám nabízí multifunkční foukač a vysavač listí 442.

Zafixování plynu pro
práci bez námahy

Velký textilní sběrný vak zaručuje optimální vlastnosti sběru,
integrovaná ochrana rukou maximální bezpečnost.

Nerovné vedení trubek
pro dokonalé vyvážení

Nízká hmotnost a
snadná manipulace
2 foukací trysky
s integrovanou
ochranou rukou

Elektrické jištění
přípojných otvorů

Vysoký průtok vzduchu
u funkce foukání
Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
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Vysavače listí

Vysavače listí:

750 P

Díky velké sací síle
nezůstane nic ležet
Ergonomické držadlo
s bezpečnostním vypínačem

Možnost dokoupit sací
hadici s tryskou

Sběrný vak XXL
s objemem 200 l

Boční zip pro snadné
vyprazdňování

Silná vzduchová turbína

Silný i v případě mokrého listí
Motor
ccm/kW/otáček za minutu

B&S 500 E
140/2,0/3 000

Pracovní šířka

75 cm

Těleso turbíny

ocelový plech

Nastavení výšky sání

jednotlivě kola, 4 polohy

Obsah sběrného koše

200 l

Hmotnost

36,1 kg

Č. zboží

127 141

Č. EAN

400 371 805 1445

Sací hadice (3 m)
Č. zboží / Č. EAN

120 154
400 371 854 1731

Výkonný vysavač listí s pracovní šířkou 75 cm a motorem
Briggs & Stratton silným 2,0 kW vysává a vysává a vysává – i když
se jedná o mokré nebo vlhké listí na travnatých plochách a cestách.
Aby bylo možné zbavit listí a nečistot i ty nejmenší rohy, lze jako
příslušenství dokoupit praktickou sací hadici s tryskou.

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.

Kola s kuličkovými
ložisky

Robustní dvouosé
provedení

Tělo z ocelového plechu
opatřeného práškovou barvou

Sací šířka 75 cm

solo by AL-KO
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Nožové drtiče

Nožové drtiče:

TCS Duotec 2500

Velký, když se jedná

Výkonný díky dvěma nožům
S velkým hlavním plnicím trychtýřem pro měkký
materiál, odděleným otvorem pro větve o průměru až
40 mm nebo 43 mm (TCS Duotec 3000) i inovativním
řezacím ústrojím s šikmo uloženými noži rozdrtí drtiče
TCS Duotec nadrobno vše, co se dostane mezi jejich
nože. Dodatečný nůž na nožovém talíři přitom slouží
k předdrcení odpadů a zaručuje ty nejlepší výsledky.

o drobnosti

č. zboží 119 684

Velký plnicí trychtýř
a zlepšené vtahování

TCS Duotec 3000
S přípojkou 400 V a vyšším výkonem
Č. zboží 119 685

Dodatečný nůž pro
předběžné drcení
Oddělený otvor pro
větve až do Ø 43 mm
Inovativní šnekové ústrojí
s šikmo uloženými noži

XXL kola s kuličkovými
ložisky pro snadný transport

Široký podvozek pro
bezpečnou stabilitu

TCS Duotec 2500

TCS Duotec 3000

Výkon/napětí

2 500 W / 230 V

2 900 W / 400 V

Spínač napětí 0





Jistič

16 A

16 A

Max. Ø větví

40 mm

43 mm

Výška

135 cm

135 cm

Kola s kuličkovými ložisky





Hmotnost

51 kg

55 kg

Č. zboží

119 684

119 685

Č. EAN

400 371 835 3723

400 371 835 3730

K dispozici i v provedení
230 V a 400 V

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.
solo by AL-KO
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Benzínové nůžky na živý plot

Benzínové nůžky na živý plot:

163-70

Rychlé dosažení

Silné ve střihu a bezpečné
Krásně ošetřené živé ploty, křoviny a keře na
místech, kde není v blízkosti žádná zásuvka –
s benzínovými zahradními nůžkami žádný
problém díky 70 cm délce střihu, nožům ze
speciální tvrzené oceli a nádrži s objemem 440 ml.
Aby se minimalizovalo riziko zranění, je stroj
vybaven našroubovanou ochranou proti říznutí,
zatímco neklouzavé a do tří poloh otočné držadlo
zajišťuje optimální držení v každé pracovní pozici.

perfektního střihu

Č. zboží 127 326

Integrovaná ochrana
proti úderům a rázům

2 různé délky
střihu

Nože z tvrzené
speciální oceli

Pogumované držadlo

163-55

163-70

Výkon

0,68 kW / 0,9 PS

0,68 kW / 0,9 PS

Zdvihový objem

22,2 ccm

22,2 ccm

Délka nože

610 mm

750 mm

Délka střihu

550 mm

700 mm

Nádrž

440 ml

440 ml

Hmotnost (netto)

5,2 kg

5,4 kg

Č. zboží

127 325

127 326

Č. EAN

400 371 805 5115

400 371 805 5122

Snadno přístupné
ovládací prvky
Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Velká nádrž se snadno
čitelným ukazatelem
Optimálně vyvážená
hmotnost

Pogumované držadlo

Antivibrační systém
pro práci bez námahy

Držadlo nastavitelné
do 3 poloh

solo by AL-KO
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Elektrické nůžky na živý plot

Elektrické nůžky na živý plot:

166

Precizní zuby pro
optimální střih
Otočné držadlo s 5 pozicemi pro
precizní práci v každém směru

Silný elektromotor
pro čistý střih

Multifunkční systém držadla,
ideální při vysokých a širokých
živých plotech

Integrovaná ochrana
proti přetížení pro
maximální životnost

Tyto lehké elektrické nůžky na živý plot s délkou střihu 55 cm
umožňují díky promyšlené ergonomii držadla dlouhou práci bez
námahy a jejich laserem vyřezávané nože a silný motor zaručují
čistý střih. Excentrický pohon s ojnicí přitom minimalizuje vibrace
a společně s integrovanou ochranou proti přetížení je zárukou
maximální životnosti.

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Obratné nůžky na živý plot
Výkon motoru

500 W

Délka nože

550 mm

Max. otevření nože /
Průměr střihu

34/27 mm

Převodovka s excentrem
a ojnicí



Převodový poměr
1stupňový/2stupňový

/–

Počet zdvihů 1/min

3200

Držadlo nastavitelné
do 5 poloh



Ochranné pouzdro



Celková délka

101 cm

Hmotnost

4,1 kg

č. zboží

127 304

Č. EAN

401 596 616 6550

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.

Integrovaná ochrana
proti úderům a rázům

Délka střihu 55 cm

Kvalitní nožové
lišty s robustním
hliníkovým profilem
Laserem vyřezávané a
diamantem broušené nože

solo by AL-KO
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Benzínové motorové pily

Benzinové motorové
pily pro perfektní
sólový výkon

solo by AL-KO

127

Benzínové motorové pily

Benzinové motorové pily:

Pro začínající uživatele a profesionály

Prokoušou se vším

Od kompaktní pily pro domácí použití až po vysoce výkonnou
pilu pro profesionální použití – to vše nabízí rozmanitý program
motorových pil solo by AL-KO. Všechny pily se přitom vyznačují
stejně vysokou, nekompromisní kvalitou, bezpečností a snadnou
ovladatelností. S příslušným modelem perfektně sladěné, silné
2taktní motory a řezací ústrojí trvale zajišťují dobrý výkon a čisté
výsledky při řezání.

Kvalitní karburátory
s kompenzátorem

Optimalizovaná
ergonomie držadla

Dekompresní ventil*

Automatické
mazání řetězu

Snadno
otevíratelný kryt*
Velkoplošné vzduchové
filtry, výměna bez nářadí

Systém EasyStart a
spínač Ready to Start*

Uzavření nádrže
bez nářadí
Napínání řetězu po straně
Profesionální řezací ústrojí
s nejrůznějšími délkami

Dvojitý zubový
doraz z kovu*

Účinný antivibrační
systém*

* ne u všech modelů

solo by AL-KO
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Benzínové motorové pily

Benzínové motorové pily:

6436

Robustní všestranné pily,

Benzínová řetězová pila solo by AL-KO 6436 je
perfektní víceúčelový stroj, pro odvětvení stromů,
kácení menších stromů nebo řezání palivového
dřeva. Uživatelsky přívětivým jemným startovacím
zařízením se dá šikovný pomocník dostat bez
námahy do provozního modusu. Se zdvihovým
objemem 36,1 cm3 a výkonem 1,5 kW / 2,0 PS je
4,3 kg lehká kompaktní pila vhodná pro použití
v lese a na zahradě. Přitom přesvědčí v praktických
dovednostech obzvlášť svou spotřebitelsky
optimální orientací, efektivním tlumením vibrací
a jednoduše nastavitelným mazáním řetězů. Kvalitní
komponenty Oregon (kolejnice a 3/8" speciální řetěz)
zajišťují dlouhou životnost a optimální řezný výkon.

které odvedou veškerou práci
Výkonné kompaktní pily pro náročné uživatele
přesvědčují nejenom svou vysoce výkonnou
pohonnou jednotkou s válcem opatřeným vrstvou
nikl-křemíkového karbidu, konstrukcí se snadnou
údržbou i systémem mazání řetězu a lišty – navíc
se snadno ovládají a optimálně padnou do ruky.

6238

Díky vydatnému výkonu nepředstavuje pro tyto
pily žádný problém ani řezání palivového dřeva,
stavební práce se dřevem nebo příležitostné kácení
menších až středních stromů – robustní a současně
lehká konstrukce těchto pil umožňuje pohodlnou
práci i v obtížných podmínkách.

Obratní pomocníci
Čištění kmenů, kácení menších stromů nebo řezání
topiva – pro tuto lehkou a obratnou kompaktní
pilu žádný problém. Se svými 37,2 cm³ zdvihového
objemu a výkonem 1,2 kW je perfektním univerzálem
k použití v domě a na zahradě, originální komponenty
Oregon u lišty a řetězu (35 cm / 3/8" spec.) navíc
zaručují silný výkon a dlouhou životnost.
Č. zboží 127 387

Silné a pohodlné

Č. zboží 127 429

6442

Všeuměl do lesa a na zahradu
Malá sestava plná síly to je benzínová
řetězová pila solo by AL-KO 6442. S výkonem
1,7 kW / 2,3 PS se tento malý všeuměl hodí
především pro profesionální práci v lese a na
zahradě. Jako všechny benzínové řetězové pily
z výrobní linky solo by AL-KO boduje 4,3 kg lehký
model svou uživatelskou přívětivostí. Tak se
nechá dodávané množství oleje individuálně
řídit a vibrace při řezání se citelně utlumí.
Uživatelsky optimalizované použití se stará
o dodatečný komfort.
Č. zboží 127 430

6240

Snadná údržba
Vybavena lištou o délce 40 cm a speciálním řetězem
3/8" získává tato kompaktní pila body nejen za svůj
výkon (1,5 kW / 40,1 cm³) a integrovaný systém
snadného startování, ale také snadnou údržbou.
Například vzduchový filtr lze úplně jednoduše
vyjmout a vyčistit, ale i řetěz lze díky bočnímu
upínacímu zařízení v okamžiku napnout.
Č. zboží 127 392

solo by AL-KO

131

Benzínové motorové pily

Benzínové motorové pily –

6656

Nejvyšší kvalita pro

Razantní reakce na plyn, vysoký výkon a točivý
moment i extrémně robustní zpracování, špičkový
model mezi profesionálními pilami solo by AL-KO
přesvědčuje výkonem 2,4 kW a zdvihovým
objemem 55,5 cm³. Nadchnout umí i výkonová
hmotnost pouhých 2,3 kg/kW, snadná údržba,
třídílná, kovaná kliková hřídel, řezací ústrojí 38 cm
a řetěz „325“. Alternativně jsou k dispozici délky
střihu od 33 do 50 cm.

profesionální použití
Univerzální a profesionální pily poskytují díky
nejvyšší kvalitě, perfektní výkonové hmotnosti a
optimalizovanému komfortu ovládání ty nejlepší
předpoklady pro optimální výsledky – také při
profesionálním použití. Profesionální řezací ústrojí,
zlepšené vedení vzduchu, napínání řetězu na
straně i kvalitní karburátory s kompenzátorem jsou

dalšími plusovými body těchto strojů – stejně jako
hořčíková kliková skříň, promyšlená ergonomie,
vysoké zrychlení a účinné tlumení vibrací. Třídílná,
kovaná kliková hřídel navíc zajišťuje maximální
odolnost proti opotřebení.

Č. zboží 127 522

Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

6646

Maximální výkon pro profesionály

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO,
které jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.

„Easy” and „Ready” k použití
Tato profesionální pila je vysoce výkonný
agregát pro extrémní zatížení. Je totiž poháněna
nejmodernější technologií motoru a s výkonem
2,0 kW a zdvihovým objemem 46,5 cm³ dokazuje
svou maximální výkonnost při náročném použití
nebo při řezání tvrdého dřeva. Systém EasyStart a
spínač Ready to Start navíc zvyšují komfort obsluhy.
Kromě řezacího ústrojí s délkou 38 cm a rozteče
řetězu „325“ se dodávají i jiné délky.
Č. zboží 127 520

6651

Silný špičkový model
S výkonem 2,2 kW a komfortním vybavením při
relativně nízké hmotnosti splňuje tato profesionální
pila s řezacím ústrojím 38 cm a roztečí řetězu „325“
veškeré požadavky pro profesionální práci v lese. Jako
u všech profesionálních modelů nejsou navíc díky
optimalizované ergonomii držadla a vícenásobnému
tlumení vibrací s velkoryse dimenzovanými pružinami
téměř cítit vibrace.
Č. zboží 127 521

solo by AL-KO

133

Benzínové motorové pily

Benzínové motorové pily:
Technické podrobnosti

6238

6240

6436

6442

6646

6651

6656

Zdvihový objem

37,2 cm3

40,1 cm3

35,2 cm3

41,9 cm3

46,5 cm3

50,9 cm3

55,5 cm3

Výkon

1,2 kW / 1,6 PS

1,5 kW / 2,0 PS

1,5 kW / 2,0 PS

1,7 kW / 2,3 PS

2,0 kW / 2,7 PS

2,2 kW / 3,0 PS

2,4 kW / 3,2 PS

Výkonová hmotnost

3,8 kg/kW

3,0 kg/kW

2,8 kg/kW

2,5 kg/kW

2,8 kg/kW

2,5 kg/kW

2,3 kg/kW

Hmotnost

4,6 kg

4,6 kg

4,8 kg

4,8 kg

5,6 kg

5,6 kg

5,6 kg

Délka lišty

35 cm / 14"

40 cm / 16"

35 cm / 14"

40 cm / 16"

38 cm / 15"

38 cm / 15"

45 cm / 18"

Rozteč řetězu
Typ řezných zubů

3/8" spec.
3/8" spec.
3/8" spec.
3/8" spec.
.325"
.325"
.325"
kulatý řezný zub kulatý řezný zub kulatý řezný zub kulatý řezný zub kulatý řezný zub kulatý řezný zub kulatý řezný zub

Napínání řetězu
na straně















Antivibrační















Regulace
průtoku oleje















Předehřívání vzduchu
v zimním provozu

–

–











Výměna vzduchového
filtru bez nářadí





–

–

–

–

–

Uzavření nádrže bez nářadí















Dekompresní ventil

–

–

–

–







Systém EasyStart















Primer















Spínač Ready to Start

–

–











Č. zboží
č. EAN

127 387
127 392
127 429
127 430
127 520
127 521
127 564
400 371 805 6457 400 371 805 6594 400 371 805 8208 400 371 805 8215 400 371 805 9823 400 371 805 9830 400 371 806 0447

Základní jednotka
(bez lišty a řetězu)

6646

6651

6656

Č. zboží / Č. EAN

127 523 / 400 371 805 9854

127 524 / 400 371 805 9861

127 525 / 400 371 805 9878

Alternativní řezací ústrojí

6646

6651

6656

Délka střihu
Rozteč řetězu / Typ řezných zubů
Č. zboží / Č. EAN

–

45 cm / 18"
.325" / kulatý řezný zub
127 561 / 400 371 806 0416

38 cm / 15"
.325" / kulatý řezný zub
127 522 / 400 371 805 9847

Délka střihu
Rozteč řetězu / Typ řezných zubů
Č. zboží / Č. EAN

–

–

45 cm / 18"
3/8" / hranatý řezný zub
127 562 / 400 371 806 0423

Délka střihu
Rozteč řetězu / Typ řezných zubů
Č. zboží / Č. EAN

–

–

50 cm / 20"
3/8" / hranatý řezný zub
127 563 / 400 371 806 0430

solo by AL-KO
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Elektrická motorová pila / Jednotlivé komponenty

Elektrické motorové pily:
Tichá pila pro vnitřní i venkovní použití
Obratná elektrická pila

621

Tato výkonná elektrická řetězová pila s klidným chodem je ideální
pro práce v uzavřených prostorech nebo v blízkosti domu, například
na stavbě nebo při řezání palivového dřeva. 2,5 kW silný motor
přitom poskytuje velký točivý moment, nastavení a napínání
řezacího ústrojí 40 cm se spec. řetězem 3/8" bez nářadí pak zaručuje
maximální komfort obsluhy.

Jednotlivé komponenty
Řetězy a lišty
Typ

Délka
střihu

Hnací články

Tvar
řezného
zubu *

Typ

č. zboží

EAN

40 cm / 16" 3/8" spec.

57 E / 0,050" / 1,3 mm

HM

91 PX

127 546

25 cm / 10" 3/8" spec.

40 E / 0,043" / 1,1 mm

HM

90 PX

30 cm / 12" 3/8" spec.

45 E / 0,050" / 1,3 mm

HM

91 PX

35 cm / 14" 3/8" spec.

52 E / 0,050" / 1,3 mm

HM

6238

35 cm / 14" 3/8" spec.

53 E / 0,050" / 1,3 mm

6240

40 cm / 16" 3/8" spec.

57 E / 0,050" / 1,3 mm

6436

35 cm / 14" 3/8" spec.

6442

40 cm / 16" 3/8" spec.

Výkon

2,5 kW

621

Hmotnost

4,3 kg

CS 4235

Délka lišty

40 cm / 16"

Rozteč řetězu

3/8" spec.

Uzavření nádrže
Napnutí řetězu



Transparentní
olejová nádrž



Uzavření nádrže
bez nářadí



Odlehčení tahu kabelu



Č. zboží
Č. EAN

6646

127 253
400 371 805 3425

6651

Č. zboží 127 253

Příslušenství pro motorové pily
Provozní látky / kryt řetězu

6656

Příslušenství

Rozteč

Ukončení
lišty

č. zboží

EAN

400 371 805 9816 A041

127 490

400 371 805 9359

127 549

400 371 806 0232 A041

127 550

400 371 806 0249

127 200

400 371 805 2329 A041

127 555

400 371 806 0294

91 PX

127 201

400 371 805 2336 A041

127 557

400 371 806 0317

HM

91 PX

127 545

400 371 805 9809 A041

127 489

400 371 805 9342

HM

91 PX

127 546

400 371 805 9816 A041

127 490

400 371 805 9359

53 E / 0,050" / 1,3 mm

HM

91 PX

127 545

400 371 805 9809 A041

127 489

400 371 805 9342

57 E / 0,050" / 1,3 mm

HM

91 PX

127 546

400 371 805 9816 A041

127 490

400 371 805 9359

33 cm / 13" .325

56 E / 0,058" / 1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343 K095

127 493

400 371 805 9380

38 cm / 15" .325

64 E / 0,058" / 1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350 K095

127 494

400 371 805 9397

45 cm / 18" .325

72 E / 0,058" / 1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367 K095

127 495

400 371 805 9403

33 cm / 13" .325

56 E / 0,058" / 1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343 K095

127 493

400 371 805 9380

38 cm / 15" .325

64 E / 0,058" / 1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350 K095

127 494

400 371 805 9397

45 cm / 18" .325

72 E / 0,058" / 1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367 K095

127 495

400 371 805 9403

33 cm / 13" .325

56 E / 0,058" / 1,5 mm

VM

21 LP

127 210

400 371 805 2428 K095

127 501

400 371 805 9465

38 cm / 15" .325

64 E / 0,058" / 1,5 mm

VM

21 LP

127 211

400 371 805 2435 K095

127 502

400 371 805 9472

46 cm / 18" .325

72 E / 0,058" / 1,5 mm

VM

21 LP

127 212

400 371 805 2442 K095

127 503

400 371 805 9489

33 cm / 13" .325

56 E / 0,058" / 1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343 K095

127 493

400 371 805 9380

38 cm / 15" .325

64 E / 0,058" / 1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350 K095

127 494

400 371 805 9397

45 cm / 18" .325

72 E / 0,058" / 1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367 K095

127 495

400 371 805 9403

33 cm / 13" .325

56 E / 0,058" / 1,5 mm

VM

21 LP

127 210

400 371 805 2428 K095

127 501

400 371 805 9465

38 cm / 15" .325

64 E / 0,058" / 1,5 mm

VM

21 LP

127 211

400 371 805 2435 K095

127 502

400 371 805 9472

46 cm / 18" .325

72 E / 0,058" / 1,5 mm

VM

21 LP

127 212

400 371 805 2442 K095

127 503

400 371 805 9489

40 cm / 16" 3/8"

60 E / 0,058" / 1,5 mm

VM

73 LP

127 205

400 371 805 2374 K095

127 496

400 371 805 9410

45 cm / 18" 3/8"

68 E / 0,058" / 1,5 mm

VM

73 LP

127 206

400 371 805 2381 K095

127 506

400 371 805 9519

50 cm / 20" 3/8"

72 E / 0,058" / 1,5 mm

VM

73 LP

127 207

400 371 805 2398 K095

127 498

400 371 805 9434

* HM= kulatý řezný zub / VM = hranatý řezný zub
Olej pro 2taktní motory (1,0 l)
Částečně syntetický samomíchací
univerzální olej pro dvoutaktní
motory se stabilizátorem
paliva Fuel Fresh pro delší
skladovatelnost 2taktních směsí.
Č. zboží 112 896
Č. EAN 400 371 804 4034

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

Bio olej na řetězy
Čistě rostlinný olej na řetězy
výkonných motorových pil
s vynikající ochranou proti korozi
a odolným smolným usazeninám.
1,0 l:
Č. zboží 113 480
Č. EAN 400 371 805 6662

Kryt řetězu
58 x 14 cm, univerzální
Č. zboží 127 199
EAN 400 371 805 2312

5,0 l:
Č. zboží 113 530
Č. EAN 400 371 805 7317
Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.
solo by AL-KO
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Sněhové frézy

Nezkrotná síla i v zimě –
s našimi sněhovými
frézami

solo by AL-KO
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Sněhové frézy

Sněhové frézy:

Snowline 55 E

K domu a na dvůr

Řekněte sněhu sbohem

Lopata a koště se s touto benzínovou sněhovou
frézou stanou nářadím minulosti. Díky šířce
odklízení 55 cm a jejím kompaktním rozměrům
je totiž nejenom ideální pro domácí použití. Díky
elektrickému startování je stále rychle připravena
k použití i v chladných dnech. A když zrovna není
žádný sníh, lze rychle sklopit výškově nastavitelné
madlo a uložit s úsporou místa.
Č. zboží 113 096

Vytápěné rukojeti*
Komfortní
ovládání
Přehledný kokpit*

Vzdálenost
odhozu až 15 m
Otočný vyhazovací
komín

Optimální trakce
díky širokým
pneumatikám nebo
pásovému pohonu

Šířka odklízení
55 až 76 cm

1 nebo 2stupňová
dopravní technika

46 E

55 E

620 E II

700 E

760 TE

Motor

elektrický,
2 000 W, 230 V

4,4 kW / 212 ccm

4,4 kW / 212 ccm

7,8 kW / 375 ccm

9,0 kW / 420 ccm

Šířka odklízení

46 cm

55 cm

62 cm

70 cm

76 cm

Výška vtahování

20 cm

30 cm

51 cm

54,5 cm

54,5 cm

Systém startování

–

Lanko / elektrické
230 V

Lanko / elektrické
230 V

Lanko / elektrické
230 V

Lanko / elektrické
230 V

Dopravní technika

1stupňové
(pádlo)

1stupňové
(pádlo)

2stupňové
(šnek / odhazovací kolo)

2stupňové
(šnek / odhazovací kolo)

2stupňové
(šnek / odhazovací kolo)

Vzdálenost
odhozu max.

6m

10 m

10–15 m

15 m

15 m

Rychlosti / Pohon

–

Pohon vpřed
odklízecím pádlem

5 vpřed / 2 vzad
pneumatiky

6 vpřed / 2 zpět
pneumatiky

6 vpřed / 2 zpět
pásový podvozek

Objem nádrže

–

2,5 l

3l

6,5 l

6,5 l

Světlomety

–

–







Vytápěné rukojeti

–

–

–





Hmotnost

14,5 kg

45 kg

83 kg

118 kg

126 kg

č. zboží

112 932

113 096

112 935

112 931

112 930

EAN

400 371 804 5147

400 371 804 7615

400 371 804 5178

400 371 804 5130

400 371 804 5123

Sněhové řetězy
Č. zboží / EAN

–

–

112 902
400 371 804 4096

112 985
400 371 804 3970

–

Mrazuvzdorné motory
s technologií OHV

* pouze 700 E / 760 TE
Další technické údaje naleznete od strany 145 nebo na internetové adrese www.solobyalko.com.

Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na dostupnosti mohou být rovněž dodány výrobky čistě solo nebo AL-KO, které
jsou konstrukčně shodné a liší se od vyobrazených výrobků pouze vzhledem.
solo by AL-KO
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Módní oblečení pro práci i volný čas a malí zahradníci

Módní oblečení pro
práci a volný čas

To pravé pro malé
příznivce zahrad
Minitrac

Odrážedlo s otevíratelnou kapotou.
Hmotnost: 4,0 kg

Bunda softshell 2v1
Vel.
S
M
L
XL
XXL
3XL

Č. zboží
127 272
127 273
127 274
127 275
127 276
127 277

Č. EAN
400 371 805 3562
400 371 805 3579
400 371 805 3586
400 371 805 3593
400 371 805 3609
400 371 805 3616

Se 3 vrstvami laminace je tato softshellová bunda
odolná větru, vodotěsná i vysoce prodyšná,
její robustní a proti oděru odolný materiál jí
propůjčuje extrémně dlouhou životnost. Díky
vnitřnímu materiálu fleece se také velmi příjemně
nosí. Bunda také nabízí spoustu kapes a možností
nastavení: Po sundání rukávu je možno ji používat
jako praktickou vestu.

č zboží 112 734
č. EAN 400 371 804 1316

MINIMOWER

Dětská sekačka se sběrným
košem a se simulací
zvuku motoru.
Hmotnost: 1 kg
č zboží 112 733
č. EAN 400 371 804 1309

PŘÍVĚS PRO KIDTRAC
KIDTRAC

Fleecová bunda

Šlapací traktor s výklopnou kapotou.
Hmotnost: 6,5 kg
Vel.
M
L
XL
XXL
3XL

Č. zboží EAN
127 279 400 371 805 3630
127 280 400 371 805 3647
127 281 400 371 805 3654
127 282 400 371 805 3661
127 283 400 371 805 3678

Odolná fleecová bunda Windblocker s předním
zipem a zesílenými prvky v osvědčené kvalitě
Helly Hansen (270 g/m2) je ideálně vhodná jak
pro pracovní nasazení, tak i jako bunda pro volný
čas. Střih se stahovací šňůrkou v obrubě i dlouhé
rukávy s palcovým otvorem zajišťují, že bunda
ideálně padne, reflexní ozdobný pásek pak
zajišťuje dodatečnou bezpečnost.

Přívěs vhodný pro KidTrac.
Hmotnost: 1,5 kg
č zboží 112 876
č. EAN 400 371 804 3815

č zboží 112 877
č. EAN 400 371 804 3822

solo by AL-KO
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Náhradní díly a technická data

Náhradní díly

Vsaďte na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO.
Naše zkušenosti jsou Vaší jistotou a Vaším komfortem
AL-KO Gardentech je symbolem té nejvyšší kvality. Tak naše výrobky přesvědčí i při
velmi častém používání svou enormně dlouhou životností. Přesto všechno však mohou
opravy a opotřebení vyžadovat výměnu dílů stroje. V takovém případě byste měli vsadit
bezpodmínečně a výhradně na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Neboť
maximální kvalitu a absolutní bezpečnost mohou zaručit pouze komponenty, které
do nejmenšího detailu odpovídají kvalitativním znakům každého z výrobků AL-KO.
Proto je drtivá většina všech potřebných originálních náhradních dílů a příslušenství
v Německu kdykoliv k dostání. Servis, který minimalizuje dlouhé prostoje Vašich strojů.
Navíc jen při použití originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO je zaručeno, že
všechny navzájem zharmonizované komponenty optimálně fungují a vysoká kvalita
a spolehlivost výrobku AL-KO zůstane neustále zachována. Podmínkou pro uplatnění
záruky, a v případě opravy i podmínkou zachování záruky, je použití výhradně
originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO.
Navíc mají originální náhradní díly AL-KO další zvláštní výhody. Každé vylepšení
provedené na sériově vyráběných dílech je aplikováno i na příslušných originálních
náhradních dílech. Od šroubků až po komplexní ovládací desky: V originálních dílech
AL-KO a solo by AL-KO je skryto celé Know-how získané během dlouhých desetiletí
zkušeností výrobce.
Z originálních dílů a příslušenství AL-KO profitují i naši autorizovaní servisní partneři.
Vždy přesně padnoucí komponenty zajišťují krátké lhůty oprav a umožňují cenově
výhodné nabídky oprav. Zkrátka: Bezpečně, kvalitně a vždy přesně pasující – s originálními
náhradními díly a příslušenstvím AL-KO učiníte vždy v případě opravy tu správnou volbu.
To je základem trvalého a spolehlivého použití výrobků.

Celkový přehled – technické údaje

Označení

Č. zboží

Strana

Hladina
akustického
tlaku

Hladina
akustického
výkonu

Hladina
akustického
výkonu

naměřeno
LpA [dB(A)]

naměřeno
LwA [dB(A)]

garantováno
LwA [dB(A)]

Nejistota

Vibrační
hodnota

Nejistota

Hladina
akustického tlaku
KpA [dB(A)]

garantováno
ahw (m/s2)

K (m/s2)

ROBOTICKÉ SEKAČKY
Robolinho® 700 E
Robolinho® 700 I
Robolinho® 1200 E
Robolinho® 1200 I
Robolinho® 2000 E
Robolinho® 2000 I

127 446
127 447
127526
127527
127528
127529

19
19
19
19
19
19

–
–
–
–
–
–

58
56
56
56
56
56

60
60
60
60
60
60

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

AKUMULÁTOR POWER FLEX
4237 Li P
4237 Li SP
4757 Li SP
4757 Li VS

127 511
127 388
127 389
127 512

40
40
40
40

80
80
80
80

90
90
90
90

91
91
91
91

1
1
1
1

2,5
2,5
2,5
2,5

1,5
1,5
1,5
1,5

MT 42 /
HTA 4245

127 437 /
127 438

46

80,7

91

96

3

2,4/1,4

1,5

MT 42 /
CSA 4220

127 437 /
127 439

46

80,3

93,3

96

3

1,4/1,6

1,5

MT 42 /
BCA 4235

127 437 /
127 463

46

84,3

94,3

96

3

2,0/0,5

1,5

GT 4235
HT 4245
HT 4260
LB 4250
CS 4225 – 25 cm
CS 4230 – 30 cm
CS 4235 – 35 cm

127 436
127 510
127 440
127 507
127 551
127 552
127 553

47
47
47
47
49
49
49

77
80,5
80,5
89,3
88
88
88

94
93,1
93,1
98
103,3
103,3
103,3

96
95
95
101
108
108
108

2
2
2
3
3
3
3

2,0 1,1/1,5
1,8
1,8
1,0
2,2/2,5
2,2/2,5
2,2/2,5

1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

POJÍZDNÉ SEKAČKY (RIDER)
R 7-63.8 A
R 7-65.8 HD
T 13-93.7 HDS-A
T 22-111.7 HDS-A V2
T 13-93.7 HD
T 15-93.7 HD-A
T 16-93.7 HD-V2
T 15-103.7 HD-A
T 16-103.7 HD V2
T 15-95.6 HD-A
T 16-95.6 HD V2
T 15-105.6 HD-A
T 16-105.6 HD V2
T 20-105.6 HD V2
T 23-125.6 HD V2

127 486
127 487
127 471
127 445
127 416
127 417
127 443
127 418
127 444
127 367
127 369
127 368
127 370
127 371
127 363

53
53
57
57
62
62
62
62
62
69
69
69
70
70
70

89
na vyžádání*
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
94

96
na vyžádání*
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
104

98
na vyžádání*
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105

2
na vyžádání*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2/3,4
na vyžádání*
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4

2
na vyžádání*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Technické změny vyhrazeny.
*
a. A.= na vyžádání

solo by AL-KO
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Technické údaje

Celkový přehled – technické údaje

Označení

Č. zboží

Strana

Hladina
akustického
tlaku

Hladina
akustického
výkonu

Hladina
akustického
výkonu

naměřeno
LpA [dB(A)]

naměřeno
LwA [dB(A)]

garantováno
LwA [dB(A)]

Nejistota

Vibrační
hodnota

Hladina
akustického tlaku
KpA [dB(A)]

garantováno
ahw (m/s2)

Nejistota

Objednací Strana
číslo

Hladina
akustického
tlaku

Hladina
akustického
výkonu

Hladina
akustického
výkonu

Faktor
nejistoty

Vibrační
hodnota

Faktor
nejistoty

naměřeno
LpA [dB(A)]

naměřeno
LwA [dB(A)]

garantováno
LwA [dB(A)]

Hladina
akustického tlaku
KpA [dB(A)]

garantováno
ahw (m/s2)

K (m/s2)

95
94,2
85

104,3
104,3
96

107
107
98

3
3
1,8

2,12/2,91
2,12/2,91
< 2,5

1,5
1,5
0,5

ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY
6238
127 387
134
6240
127 392
134
6436
127 429
134
6442
127 430
134
6646
127 523
134

97,6
99,5
101,1
101,5
na vyžádání*

108,4
110,1
109,9
110,9
na vyžádání*

112
113
113
113
na vyžádání*

3,0
3,0
3,0
3,0
na vyžádání*

6,2/11,3
8,5/9,0
6,57/6,47
6,88/6,96
na vyžádání*

1,5
1,5
1,5
1,5
na vyžádání*

6651
6656
621

127 524
127 525
127 253

134
134
136

na vyžádání*
na vyžádání*
90

na vyžádání*
na vyžádání*
103,9

na vyžádání*
na vyžádání*
106

na vyžádání*
na vyžádání*
2,5

na vyžádání*
na vyžádání*
5,0

na vyžádání*
na vyžádání*
1,5

SNĚHOVÉ FRÉZY
46 E
55 E
620 E II
700 E
760 TE

112 932
113 096
112 935
112 931
112 930

141
141
141
141
141

86
91
91
94
94

95
100
100
103
104

97
102
102
105
106

6
2
2
2
2

2,5
4
6
6
6

1,5
2
2
2
2

K (m/s2)

BENZÍNOVÉ A ELEKTRICKÉ SEKAČKY
548 K
127 448
553 K
127 148
4858 VS ALU
127 449
5378 VS ALU
127 462
4218 P-A
127 450
4718 P-A
127 451
4718 SP-A
127 452
4238 P-A
127 453
4238 SP-A
127 454
4738 P
127 455
4738 SP-A
127 456
4738 SP
127 457
4757 VS
127 393
5239 SP-A
127 535
5257 VS
127 394
5278 VS
127 459
4739 VSI
127 536
4758 VSI
127 461
4705 E
127 154

78
79
79
79
81
81
81
86
86
86
86
87
87
87
87
87
89
89
91

83
88
86
88
86
86
86
86
86
86
86
86
86
88
88
88
86
86
85

97
97
95
96
95
95
95
95
95
95
95
95
95
96
96
96
95
95
94

98
98
96
98
96
96
96
96
96
96
96
96
96
98
98
98
96
96
95

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3,5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1,8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

VERTIKUTÁTORY
516
518
4005 VB

127 374
127 375
127 320

93
93
93

80,0
80,0
83

77,0
92,5
93

79,0
93,0
96

0,5
0,5
3

3,5
3,5
2,9

0,5
0,5
-

MOTOROVÉ KOSY
116
118 L
118 B
107 L-S
120
130 H
132
141

127 150
127 151
127 152
127 231
127 153
127 232
127 433
127 434

102
102
102
102
103
103
103
103

91
104
104
104
94
95
95,3
95,7

107
111
111
111
111
103
110
110

110
116
116
116
113
107
113
113

3
5
5
5
2
2,5
3
3

7
9
9
9
9
4,3
7,2
8,2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5
1,5

LIŠTOVÁ SEKAČKA / MULTIFUNKČNÍ STROJ
5001-R III
127 469
109
Combi BF 5002-R I
127 470
109

90
80

102
92

104
93

2
2

25,99
5,5

10,4
0,7

MOTOROVÉ KULTIVÁTORY
7505 VR
7505 V2R

127 321
127 322

113
113

83,8
83,8

95,4
95,4

96
96

0,4
0,4

7,39
7,39

0,22
0,22

VYSAVAČE LISTÍ / FOUKAČE LISTÍ
442
127 380
750 P
127 141

115
117

93,9
86

106,6

109
98

2,4
2

2,0
6

1,5
2

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU
TCS Duotec 2500
119 684
TCS Duotec 3000
119 685

119
119

102
102

113
113

115
115

2
2

–
–

–
–

Technické změny vyhrazeny.
*
a. A.= na vyžádání

Označení

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
163-55
163-70
166

127 325
127 326
127 304

123
123
125

solo by AL-KO
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AL-KO KOBER spol. s r.o.
Táborská 2134
39701 Písek
Česká republika
Tel. +420 382 210 381-383
info@al-ko.cz
www.al-ko.com/garden

Navštivte nás také na internetu:
www.solobyalko.com
Dodáváno ve spolupráci s Vašim partnerem solo by AL-KO:

AL-KO KOBER Slovakia spol. s r.o.
Horný dvor 2/1514
90027 Bernolákovo
Tel. +421 2/459 941 12
www.al-ko.com/garden
Společnost AL-KO je zaregistrována v kolektivním systému ELEKTROWIN
pod registračním číslem ELEKTROWIN
číslo registrace 05001/06-ECZ

Cenové a technické změny vyhrazeny.
Odpovědnost za chyby a tiskové chyby je vyloučena.
Obj. č. 2300883 (CZ/SK)/ 01-2019

