
VřetenoVé sekačky 
pro špičkový anglický trávník L i b e r t y

Bateriový pohon
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Vřetenová sekačka Allett Liberty 43 na bateriový pohon

Mít špičkový perfektně střižený trávník již není 
jen výsadou golfových hřišť. I na Vaší zahradě si 
můžete takový trávník snadno vypěstovat pomocí 
vřetenové sekačky ALLETT. A nyní i s velmi tichým 
a úsporným bateriovým pohonem...

Allett je anglická společnost, která se již více než 50 let specializuje 
na vývoj a výrobu precizních, jednovřetenových, ručně vedených 
sekaček. Naše technologie vytvářejí hustší a kvalitnější travnaté 
sportovní plochy a jemnější a hezčí okrasné trávníky.

Plně nabítá baterie má výdrž na posečení minimálně 600m2 trávníku nebo ekvivalent 40-ti minut provozu. 
Provozní náklady na energii jsou naprosto minimální.

aLLett LIBeRty Liberty 35 Liberty 43

Použití Obecné použití, okrasný a luxusní domácí trávník.

Šířka seče 14“ (35,5 cm) 17“ (43,1)

Pohon 410W @10A- 40V 4Ah (výměnná aku baterie)

Pojezd Samojízdná

Vřeteno 5-nožové 6-nožové

Výška sečení 1/4“ – 1 1/4“ (6 mm – 32 mm)

nastavení výšky sečení 6 přednastavených pozic Plynule nastavitelné v celém 
rozsahu

ovládánní stroje Startovací spínač Startovací spínač

kapacita zásobníku 32 l 62 l

Další 2 sekční zadní válec 
s diferenciálem

Přední pročesávač

Doplňkové příslušenství Výměnné QC kazety (Quick Cartridge) pro komplexní péči o trávník 
Liberty 35 i 43 – pročesávací kazeta, 

Liberty 43 – vertikutační, protiplsťová a aerifikační kazeta, kazeta 
s vyčisťovacím kartáčem a s desetinožovým vřetenem.

Bateriová verze vychází 
z modelu Allett Classic Allett Kensington



Dokonale kopíruje – Oba válce vřetenové 
sekačky, přední i zadní, jsou umístěny blízko 
sebe a umožňují dokonale kopírovat nerov-
nosti trávníku. 

Žádné stopy od  kol – celá hmotnost se-
kačky se přenáší na válce, vřetenová sekačka 
má až 7x nižší tlak na trávník než kolečka se-
kačky rotační

seče i  za  mokra – vřetenové sekačky bez 
problémů sečou i za deště a mokra.

Přístup ke sběrnému koši na trávu – široký 
sběrací koš vřetenové sekačky je umístěn 
na přední straně stroje, což umožňuje jedno-
duchý přístup a hlavně možnost kontrolovat 
po celou dobu sečení, zda je střih perfektní, 
jak moc plný je koš a podobně.

Dokonale sbírá – cesta trávy od vřetene do 
koše je krátká a  tráva je sbírána v celé šířce 
vřetene. Nemůže dojít k ucpání sekačky.

tichý provoz, malá spotřeba energie – 
vřetenové sečení je energeticky nenáročné 
a tedy mnohem úspornější.

Vřetenová nebo rotační 
sekačka, která je vhodná 
pro mě?

Princip přesného vřetenového sečení je již více než 160 let rozvíjen těmi nejlepšími 

trávníkaři po celém světě a dosud nebylo pro střih trávníku vynalezeno nic 

dokonalejšího. Luxusní trávníky nejvyšší kvality a sportovní plochy jsou sekány 

vřetenovými sekačkami firmy Allett. Jejich perfektní střih, čistý finiš a vytváření 

charakteristických pruhů z nich dělá tu nejlepší volbu.

Přesné sečení – Vřetenová sekačka seče trávu po-
mocí několika ostrých spirálovitých listů vřetene. 
Vřeteno, rotující kolem horizontální osy, zachytí 
stéblo trávy mezi otočnou a stacionární čepel, což 
vytvoří precizní efekt jako při stříhání nůžkami.

Rotační sekačka list trávy urazí, vřeteno ho 
naproti tomu ustřihne jako nůžkami. Výsledkem 
je čistý a ostrý řez bez otřepů a zaschlých konců. 
Vidíte svěží, čistý vzhled trávníku a  rovnoměrný 
růst. Trávník rychle regeneruje, houstne a  je 
zdravý.

kvalitní pruhy – Ihned po ustřižení je tráva pevně 
válcována, což je prospěšné zdraví trávníku a dle 
směru sečení se vytváří i atraktivní světlé a tmavé 
pruhy, které určitě znáte např. ze sportovních 
trávníků. 

Tady vidíte proč

Trávníkář radí – nesnižujte trávník o více 
než 1/3 jeho výšky při jednom sečení. 

vřetenové

rotační

Vřetenové sekačky allett Liberty Vřetenové sekačky allett Liberty
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