
Zahradní traktor

t 23-125.4 hd V2

www.al-ko.cz

Extra široký se 
synchronizovaným 125cm 
žacím ústrojím k rychlému 
ošetření velkých ploch.

Litinová osa a tempomat.

Velký sběrný koš s pohodl-
ným vyprazdňováním.

Široká nabídka příslušenství.

Obsah sběrného koše 310 l

Funkce  sečení, sbírání, mulčování

Převodovka  nožní hydrostatická

Zdvihový objem  724 ccm

Výkon  13,5 kW

Počet válců    2 válce

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože, synchronizované

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    B&S Intek Series 8230

Kola přední/zadní 16“/23“ (palce)

Pracovní šířka    125 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 teleskopická tyč

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 6000 m2

+

+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

117.990,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

t 20-105.4 hdE V2

www.al-ko.cz

Prémiový model  
s elektrickým 
vyprazdňováním koše.

Litinová osa a tempomat.

Velký sběrný koš s pohodl-
ným vyprazdňováním.

Široká nabídka příslušenství.

Obsah sběrného koše 310 l

Funkce  sečení, sbírání, mulčování

Převodovka  nožní hydrostatická

Zdvihový objem  656 ccm

Výkon  13,1 kW

Počet válců    2 válce

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor   B&S Intek Series 7200 V-twin

Kola přední/zadní 16“/23“ (palce)

Pracovní šířka    105 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 elektrické

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 6000 m2

+

+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

115.990,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

t 16-105.4 hd V2

www.al-ko.cz

Pracovní šířka 105 cm
a tempomat.

Velký sběrný koš s pohodl-
ným vyprazdňováním.

Široká nabídka příslušenství.

Obsah sběrného koše 310 l

Funkce  sečení, sbírání, mulčování

Převodovka  nožní hydrostatická

Zdvihový objem  656 ccm

Výkon  10,5 kW

Počet válců    2 válce

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    B&S Intek Series 7160

Kola přední/zadní 16“/20“ (palce)

Pracovní šířka    105 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 teleskopická tyč

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 4000 m2

+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

89.990,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

t 16-95.4 hd V2

www.al-ko.cz

Silný, robustní model 
s litinovou osou  
a tempomatem.

Velký sběrný koš s pohodl-
ným vyprazdňováním.

Široká nabídka příslušenství.

Obsah sběrného koše 310 l

Funkce  sečení, sbírání, mulčování

Převodovka  nožní hydrostatická

Zdvihový objem  656 ccm

Výkon  10,5 kW

Počet válců    2 válce

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    B&S Intek Series 7160

Kola přední/zadní 15“/20“ (palce)

Pracovní šířka    95 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 teleskopická tyč

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 4000 m2

+

+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

89.990,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

t 18-95.4 hd

www.al-ko.cz

Výkonný motor  
Briggs & Stratton.

Velký sběrný koš s pohodl-
ným vyprazdňováním.

Široká nabídka příslušenství.

Obsah sběrného koše 310 l

Funkce  sečení, sbírání, mulčování

Převodovka  nožní hydrostatická

Zdvihový objem  500 ccm

Výkon  10 kW

Počet válců    1 válec

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    B&S IntekSeries 4175

Kola přední/zadní 15“/20“ (palce)

Pracovní šířka    95 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 teleskopická tyč

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 4000 m2

+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

79.990,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

t 15-95.4 hd-a

www.al-ko.cz

Základní model s funkcí  
3-in-1 a motorem aL-ko.

Velký sběrný koš s pohodl-
ným vyprazdňováním.

Široká nabídka příslušenství.

Obsah sběrného koše 310 l

Funkce  sečení, sbírání, mulčování

Převodovka  nožní hydrostatická

Zdvihový objem  452 ccm

Výkon  8,5 kW

Počet válců    1 válec

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    AL‑KO Pro 450

Kola přední/zadní 15“/20“ (palce)

Pracovní šířka    95 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 teleskopická tyč

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 4000 m2

+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

74.990,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

POWerLine 
t 20-102 hdE

www.al-ko.cz

Silný dvouválcový čtyřtaktní 
motor.

Žací ústrojí se silným 
výkonem.

Široká nabídka příslušenství.

Komfortní vybavení. 
dokonalá ergonomie.

Obsah sběrného koše 300 l

Funkce  sečení, sbírání, mulčování

Převodovka  nožní hydrostatická

Zdvihový objem  656 ccm

Výkon  13,1 kW

Počet válců    2 válce

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    B&S Intek Series 7200 V-twin

Velikost pneumatik vpředu/vzadu  

 15x 6.0 - 6/18x 8.5 - 8

Pracovní šířka    102 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 elektrické

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 6000 m2

+
+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

95.900,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

POWerLine 
t 16-102 hdE

www.al-ko.cz

Silný dvouválcový čtyřtaktní 
motor.

Velký koš s elektronickým 
vyprazdňováním. 

Široká nabídka příslušenství.

Komfortní vybavení. 
dokonalá ergonomie.

Obsah sběrného koše 300 l

Funkce  sečení, sbírání

Převodovka  ruční hydrostatická

Zdvihový objem  656 ccm

Výkon  10,5 kW

Počet válců    2 válce

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    B&S Intek Series 7160 V-twin

Velikost pneumatik vpředu/vzadu  

 15x 6.0 ‑ 6/18x 8.5 ‑ 8 (palce)

Pracovní šířka    102 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 elektrické

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 6000 m2

+
+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

79.990,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

POWerLine 
t 13-92 hd EdItIon

www.al-ko.cz

Silný, jednoválcový 
čtyřtaktní motor.

Žací ústrojí se silným 
výkonem.

Široká nabídka příslušenství.

Komfortní vybavení. 
dokonalá ergonomie.

Obsah sběrného koše 300 l

Funkce  sečení, sbírání

Převodovka  ruční hydrostatická

Zdvihový objem  344 ccm

Výkon  6,8 kW

Počet válců    1 válec

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    B&S PowerBuilt Series 3130

Velikost pneumatik vpředu/vzadu  

 13x 5.0 ‑ 6/18x 6.5 ‑ 8 (palce)

Pracovní šířka    92 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 plynové pružiny podporovány

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 4000 m2

+
+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

55.990,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

POWerLine 
 t 15-92 hd-a EdItIon

www.al-ko.cz

Silný, jednoválcový 
čtyřtaktní motor.

Žací ústrojí se silným 
výkonem.

Široká nabídka příslušenství.

Komfortní vybavení. 
dokonalá ergonomie.

Obsah sběrného koše 300 l

Funkce  sečení, sbírání, mulčování

Převodovka  ruční hydrostatická

Zdvihový objem  500 ccm

Výkon  9,4 kW

Počet válců    1 válec

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    B&S PowerBuilt Series 4145

Velikost pneumatik vpředu/vzadu  

 13x 6.5 ‑ 6/18x 8.5 ‑ 8 (palce)

Pracovní šířka    92 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 plynové pružiny podporovány

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 4000 m2

+
+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

55.990,-
Cena včetně DPH



Zahradní traktor

POWerLine 
t 15-82 hd-aS BIo ComBI 

www.al-ko.cz

Silný, jednoválcový 
čtyřtaktní motor.

Žací ústrojí se silným 
výkonem.

Široká nabídka příslušenství.

Komfortní vybavení. 
dokonalá ergonomie.

Obsah sběrného koše 300 l

Funkce  sečení, sbírání, mulčování

Převodovka  ruční hydrostatická

Zdvihový objem  500 ccm

Výkon  9,4 kW

Počet válců    1 válec

Objem nádrže 8 l

Počet nožů    2 nože

Nožová spojka  elektromagnetická

Motor    B&S PowerBuilt Series 4145

Velikost pneumatik vpředu/vzadu  

 13x 6.5 ‑ 6/18x 8.5 ‑ 8 (palce)

Pracovní šířka    92 cm

Vyprazdňování sběrného koše

 plynové pružiny podporovány

Otáčky    2900 ot./min

Pro travní plochy    do 4000 m2

+
+
+
+

98 I

MALá ZAhRADA
Vlastníte menší zahradní a travní plochu? Po‑
tom bychom vám doporučili sekačku s elektric‑
kým nebo benzínovým motorem bez pohonu, 
která je lehká a obratná.

VELKá ZAhRADA
Máte na své zahradě velkou travní plochu, 
záhony, stromy a keře? Máte svahy a občas 
vysokou trávu? Potom je právě pro vás vhodná 
sekačka s pohonem kol a funkcí VarioSpeed, 
zahradní traktor nebo robotická sekačka.

StřEDNí ZAhRADA
Vaše zahrada má větší zahradní plochy, ale  
i mírná stoupání? Potom bychom vám poradili 
širší přístroj s pohonem kol pro pohodlné  
a energeticky úsporné sečení nebo robotickou 
sekačku.

TOlIK čASU  
pOTŘEBUjETE 

na traVní 
plOChY

Pracovní šířka

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minut, 1–2x vyprázdnit

8 minut, 1–2x vyprázdnit

16 minut, 3–4x vyprázdnit

25 minut, 4–5x vyprázdnit32 minut, 5–6x vyprázdnit

36 minut, 6–7x vyprázdnit

40 minut, 8–9x vyprázdnit

48 minut, 11–12x vyprázdnit

45.990,-
Cena včetně DPH



rOBOtiCKá SeKAčKA 

roBoLInho® 4000

www.al-ko.cz

Plně automatická 
a spolehlivá péče o trávník 
do 2000 m². 

Dvojnásobný systém 
mulčovacích nožů. 

intuitivní ovládání prostřed-
nictvím LCD displeje. 

Velmi tichý provoz ‑ síla hluku 
během sečení max. 65 dBA.

Typ akumulátoru Lion (4,4 Ah/25,2 V)

Maximální stoupavost 35 %

Pro travní plochy do  2000 m2

Pracovní šířka    32 cm

Nastavení pracovní výšky

 elektrické, 30 ‑ 60 mm

Otáčky    3400 ot./min

Čidlo deště    ano 

Doba sečení/doba nabíjení  

 až 120/120 min. 

Volitelné vstupní body    ano 

Instalační kabel    ano, 250 m 

Hmotnost cca    10 kg

+

+
+
+

55.990,-
Cena včetně DPH



rOBOtiCKá SeKAčKA 

roBoLInho® 3000

www.al-ko.cz

Plně automatická 
a spolehlivá péče o trávník 
do 1200 m². 

Dvojnásobný systém 
mulčovacích nožů. 

intuitivní ovládání prostřed-
nictvím LCD displeje. 

Velmi tichý provoz ‑ síla hluku 
během sečení max. 65 dBA.

Typ akumulátoru Lion (3 Ah/25,2 V)

Maximální stoupavost 35 %

Pro travní plochy do  1200 m2

Pracovní šířka    30 cm

Nastavení pracovní výšky

 manuálně, 30 ‑ 60 mm

Otáčky    3400 ot./min

Čidlo deště    ano 

Doba sečení/doba nabíjení  

 až 120/120 min. 

Volitelné vstupní body    ano 

Instalační kabel    ano, 100 m 

Hmotnost cca    8 kg

+

+
+
+

45.990,-
Cena včetně DPH



rOBOtiCKá SeKAčKA 

roBoLInho® 100

www.al-ko.cz

Plně automatická 
a spolehlivá péče o trávník 
do 700 m². 

Dvojnásobný systém 
mulčovacích nožů. 

intuitivní ovládání prostřed-
nictvím LCD displeje. 

Velmi tichý provoz ‑ síla hluku 
během sečení max. 65 dBA.

Typ akumulátoru Li‑ion (1,5Ah/18V)

Maximální stoupavost 35 %

Pro travní plochy do  700 m2

Pracovní šířka    28 cm

Nastavení pracovní výšky 

 manuálně, 30 ‑ 60 mm

Otáčky    3400 ot./min

Čidlo deště    ne 

Doba sečení/doba nabíjení  až 70/70 min. 

Volitelné vstupní body    ne 

Instalační kabel    ano, 100 m 

Hmotnost cca    8 kg

+

+
+
+

33.990,-
Cena včetně DPH



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
5300 BrVC aLUmInIUm

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Kola XXL s lehkým chodem 
a nastavitelným pohonem.

nožová spojka umožní 
vysypat koš bez nutnosti 
startovat motor sekačky.

Obsah sběrného koše 75 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  190 ccm

Výkon  3,1 kW

Tělo sekačky hliník

Motor    B&S Series 850 eX readyStart

Pro travní plochy do  2000 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  plynule – cca 2,5–4,5 km/h

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    52 cm

Výška střihu    30-85 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 6 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    52 kg

+

+

+

24.990,-
Cena včetně DPH

extrémně stabilní hliníkové 
tělo.

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
5300 BrV aLUmInIUm

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Kola XXL s lehkým chodem 
a nastavitelným pohonem.

75l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 75 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  190 ccm

Výkon  3,10 kW

Tělo sekačky hliník

Motor    B&S Series 850 eX readyStart

Pro travní plochy do  2000 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  plynule – cca 2,5–4,5 km/h

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    52 cm

Výška střihu    30-85 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 6 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    48 kg

+

+

+

21.990,-
Cena včetně DPH

extrémně stabilní hliníkové 
tělo.

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
4800 BrV aLUmInIUm

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Kola XXL s lehkým chodem 
a nastavitelným pohonem.

75l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 75 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  161 ccm

Výkon  2,7 kW

Tělo sekačky hliník

Motor    B&S Series 750 eX readyStart

Pro travní plochy do  1500 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  plynule – cca 2,5–4,5 km/h

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    47 cm

Výška střihu    30-85 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 6 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    47 kg

+

+

+

19.990,-
Cena včetně DPH

extrémně stabilní hliníkové 
tělo.

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
5204 VS

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Silný motor s dostatečnou 
rezervou výkonu.

70l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 70 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  190 ccm

Výkon  3,1 kW

Tělo sekačky ocelový plech

Motor    B&S Series 850 e readyStart

Pro travní plochy do  1800 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  

 Vario Speed (plynule nastavitelný)

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    51 cm

Výška střihu    30-80 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    42 kg

+

+

+

17.990,-
Cena včetně DPH

Velká XXL kola s kuličkovými 
ložisky.

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
4704 VSE SELECtIon

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Silný motor a elektrické 
startování.

70l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 70 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  161 ccm

Výkon  2,7 kW

Tělo sekačky ocelový plech

Motor    B&S Series 750 eX readyStart

Pro travní plochy do  1400 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  

 Vario Speed (plynule nastavitelný)

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    46 cm

Výška střihu    30-80 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    42,5 kg

+

+

+

18.990,-
Cena včetně DPH

Velká XXL kola s kuličkovými 
ložisky.

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
5200 BrV

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Centrální nastavení výšky 
střihu, 7 poloh.

70l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 70 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  161 ccm

Výkon  2,7 kW

Tělo sekačky ocelový plech

Motor    B&S Series 750 DOV readyStart

Pro travní plochy do  1800 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  

 Vario Speed (plynule nastavitelný)

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    51 cm

Výška střihu    30-80 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    41 kg

+

+

+

16.990,-
Cena včetně DPH

Přední nosná rukojeť pro 
pohodlnou přepravu. 

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
5200 BrV-h

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Centrální nastavení výšky 
střihu, 7 poloh.

70l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 70 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  160 ccm

Výkon  2,8 kW

Tělo sekačky ocelový plech

Motor    Honda GCV 160

Pro travní plochy do  1800 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  

 Vario Speed (plynule nastavitelný)

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    51 cm

Výška střihu    30-80 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Otáčky    2900 ot./min

Hmotnost cca    41 kg

+

+

+

17.990,-
Cena včetně DPH

S výkonným motorem 
Honda OHC.

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
4700 BrV

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Centrální nastavení výšky 
střihu, 7 poloh.

70l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 70 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  161 ccm

Výkon  2,7 kW

Tělo sekačky ocelový plech

Motor    B&S Series 750 DOV readyStart

Pro travní plochy do  1400 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  

 Vario Speed (plynule nastavitelný)

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    46 cm

Výška střihu    30-80 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    40 kg

+

+

+

16.590,-
Cena včetně DPH

Přední nosná rukojeť pro 
pohodlnou přepravu. 

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
4700 Br-h

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Centrální nastavení výšky 
střihu, 7 poloh.

70l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 70 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  161 ccm

Výkon  2,7 kW

Tělo sekačky ocelový plech

Motor    Honda GCV 160

Pro travní plochy do  1400 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  ano

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    46 cm

Výška střihu    30-80 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    41,3 kg

+

+

+

15.590,-
Cena včetně DPH

S výkonným motorem 
Honda OHC.

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
5200 Br EdItIon

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Centrální nastavení výšky 
střihu, 7 poloh.

70l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 70 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  190 ccm

Výkon  2,5 kW

Tělo sekačky ocelový plech

Motor    B&S Series 675 eX readyStart

Pro travní plochy do  1800 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  ano, jednorychlostní

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    51 cm

Výška střihu    30-80 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    37,2 kg

+

+

+

10.990,-
Cena včetně DPH

S výkonným motorem 
Honda OHC.

+



BenZínOVá SeKAčKA

POWerLine 
4200 Br

www.al-ko.cz

Funkce 4v1: 
sečení, sbírání, mulčování 
a boční vyhazování.

Centrální nastavení výšky 
střihu, 7 poloh.

70l sběrný koš s ukazatelem 
stavu naplnění.

Obsah sběrného koše 70 l

Funkce  4v1

Zdvihový objem  158 ccm

Výkon  2,0 kW

Tělo sekačky ocelový plech

Motor    B&S 500 E

Pro travní plochy do  800 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Pohon kol  ano

Ø kol vpředu/vzadu 180/205

Pracovní šířka    42 cm

Výška střihu    30-70 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Otáčky    2800 ot./min

Hmotnost cca    29 kg

+

+

+

7.990,-
Cena včetně DPH

S výkonným motorem 
Honda OHC.

+



AKumuLátOrOVá SeKAčKA

POWerLine 3600 Li

www.al-ko.cz

Silná akumulátorová 
sekačka s lithium‑iontovými 
akumulátory.

Bez paměťového efektu‑ 
nabíjení je možné kdykoliv. 

integrované ergonomické 
madlo. 

Obsah sběrného koše 36 l

Tělo sekačky plast

Motor    25,2 V / 3,9 Ah Li‑ion

Pro travní plochy do  400 m2

Ø kol vpředu/vzadu 150/160

Pracovní šířka    36 cm

Výška střihu    16-70 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Hmotnost cca    19 kg

+

+

+

12.990,-
Cena včetně DPH

minimální samovolené 
vybíjení. 

+



eLeKtriCKá SeKAčKA

POWerLine 4700 e

www.al-ko.cz

Funkce 3v1: Sečení, sbírání 
a mulčování.

Obloukový bezpečnostní 
spínač s odlehčovačem 
kabelu. 

Obsah sběrného koše 65 l

Funkce  3v1

Tělo sekačky ocelový plech

Příkon    1800 W

Pro travní plochy do  900 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Ø kol vpředu/vzadu 200/280

Pracovní šířka    46 cm

Výška střihu    30-80 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Hmotnost cca    32,5 kg

+
+

8.549,-
Cena včetně DPH

Kola XXL pro optimální jízdní 
komfort.

+



eLeKtriCKá SeKAčKA

POWerLine 4100 e

www.al-ko.cz

nízká výška sečení 
od 16 mm. 

Zavřený systém sběrného 
koše zadržuje pyl a prach 
vzniklý při sekání.

Obsah sběrného koše 50 l

Tělo sekačky plast

Příkon    1600 W

Pro travní plochy do  700 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Ø kol vpředu/vzadu 150/160

Pracovní šířka    41 cm

Výška střihu    16-70 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Hmotnost cca    21 kg

+
+

5.990,-
Cena včetně DPH

ergonomické držadlo na 
přenášení. 

+



eLeKtriCKá SeKAčKA

POWerLine 3600 e

www.al-ko.cz

nízká výška sečení 
od 16 mm. 

Zavřený systém sběrného 
koše zadržuje pyl a prach 
vzniklý při sekání.

Obsah sběrného koše 36 l

Tělo sekačky plast

Příkon    1300 W

Pro travní plochy do  500 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ne

Ø kol vpředu/vzadu 150/160

Pracovní šířka    36 cm

Výška střihu    16-70 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Hmotnost cca    19 kg

+
+

5.490,-
Cena včetně DPH

ergonomické držadlo na 
přenášení. 

+



eLeKtriCKá SeKAčKA

POWerLine 3300 e

www.al-ko.cz

nízká výška sečení 
od 16 mm. 

Zavřený systém sběrného 
koše zadržuje pyl a prach 
vzniklý při sekání.

Obsah sběrného koše 28 l

Tělo sekačky plast

Příkon    1000 W

Pro travní plochy do  400 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Ø kol vpředu/vzadu 150/150

Pracovní šířka    33 cm

Výška střihu    16-70 mm

Nastavení pracovní výšky

 centrálně, 7 poloh

Hmotnost cca    16 kg

+
+

4.990,-
Cena včetně DPH

ergonomické držadlo na 
přenášení. 

+



tráVní fréZa

POWerLine 3600 Ve

www.al-ko.cz

Funkce 3v1: Frézování, 
provzdušňování a sbírání. 

Bezpečnostní obouruční 
spínač a odlehčení kabelu.

Funkce  3v1

Tělo sekačky plast

Pro travní plochy do  800 m2

Kola s kuličkovými ložisky  ano

Nastavení pracovní hloubky  

 centrálně (plynule nastavitelný)

Ø kol vpředu/vzadu 172/195

Pracovní šířka    36 cm

Ø nože    160 mm

Frézovací válec 16 ocelových nožů

Hmotnost cca    26 kg

+
+

8.549,-
Cena včetně DPH

S centrálním nastavením 
hloubky.

Účinné nože “vlčí zuby” 
z kalené oceli.

+
+



LiŠtOVá SeKAčKA

POWerLine 
Bm 5001-r II

www.al-ko.cz

Výškově nastavitelné, ergo-
nomicky tvarované vodicí 
držadlo s tlumením vibrací.

Nosník žací lišty  102 cm

Pro travní plochy do  2500 m2

Zdvihový objem  190 ccm

Výkon  2,4 kW

Motor    B&S Series 625

Odpojitelný pohon sečení  ano

Rozměry pneumatik 13 x 6.0–6 palců

Šířka stopy    55 cm

Pohon    rychlost vpřed / rychlost vzad

Hmotnost cca    60 kg

+

22.390,-
Cena včetně DPH

univerzálně použitelné  
a extrémně ovladatelné.

Speciálně tvrzený nůž eSm 
s plynule nastavitelnými 
podběhy.

+

+



Drtič

POWerLine 
SILEntEC 4000 SafEty

www.al-ko.cz

Silný válcový drtič s inova-
tivní řezací technikou.

trvanlivý, stabilní a mobilní.

Spínač napětí 0  ano

Pojistky  16 a

Ø větve  40 mm

Výška  150 cm

Příkon    2300 W

Kola s kuličkovými ložisky  ne

Řezací systém  válcový systém

Napětí  230 V

Hmotnost cca  35 kg

+
+

14.969,-
Cena včetně DPH

Jednoduché a bezpečné 
ovládání.

+



VySAVAč LiStí

POWerLine 750 B

www.al-ko.cz

Sběrný vak s objemem 200 l. 

Pracovní šířka 75 cm. 

Obsah sběrného koše   200 l

Zdvihový objem   140 ccm

Výkon  2000 W

Motor  B&S Series 500 E

Nastavení sací výšky 

 kolový šroub, 4 polohy

Otáčky    3000 ot./min

Hmotnost cca v kg  36,1 kg

+
+

14.990,-
Cena včetně DPH

Výjimečně stabilní díky 
dvouosému provedení.

nasává i vlhké listí.

+
+


