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Alapítva: 1931-ben ...



Hagyományosan
innovatív



Fűnyírás
egy ujjal



Robolinho robotfűnyíró®:
automata gyepápolás
gombnyomásra

SmartHome-
kompatibilisAL-KO

SmartHome

Egyszerű, fokozatmentes
magasságállítás, kijelzéssel

Beépített szenzor-technológia 
a maximális biztonságért

A gumírozott ütköző óvja
a burkolatot a karcolásoktól



Egyszerűen telepíthető,
hamar üzemkész

AL-KO



≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

SZŰK ÁTJÁRÓK NYÍRÁSA BIZTONSÁGI LEÁLLÁS KAPASZKODÓ KÉPESSÉG

≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

4x

OLDALIRÁNYÚ TÖLTÉSHALK ÜZEMDUPLA KÉS-RENDSZER

SZŰK ÁTJÁRÓK NYÍRÁSA BIZTONSÁGI LEÁLLÁS KAPASZKODÓ KÉPESSÉG

≥ 60 cm

4x

DUPLA KÉS-RENDSZER

SZŰK ÁTJÁRÓK NYÍRÁSA BIZTONSÁGI LEÁLLÁS

≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

SZŰK ÁTJÁRÓK NYÍRÁSA BIZTONSÁGI LEÁLLÁS KAPASZKODÓ KÉPESSÉG

≤ 45%≤ 45% (24°)

4x

OLDALIRÁNYÚ TÖLTÉSHALK ÜZEMDUPLA KÉS-RENDSZER

SZŰK ÁTJÁRÓK NYÍRÁSA BIZTONSÁGI LEÁLLÁS KAPASZKODÓ KÉPESSÉG

≤ 45%≤ 45% (24°)

SZŰK ÁTJÁRÓK NYÍRÁSA BIZTONSÁGI LEÁLLÁS KAPASZKODÓ KÉPESSÉG

| Interaktív, online telepítési tanácsadó

| Növénytanácsadó

| Terméktanácsadó

| Kertészeti tippek

| Szervizkapcsolatok

| Azonnali tájékoztatás az üzemeltetés közbeni 
eseményekről

| A Robolinho® vezérlése 
– fűnyírási idők 
– beállítások 
– linkek

Intelligens.
Kényelmes.
Hálózatba kapcsolt.

www.al-ko.com/kert

3 év
garancia*

*3 év garancia online regisztráció esetén

TOP SZERVIZ



Kicsi, kompakt és agilis. A Robolinho® 700 E / 700 I,
mély profilú kerekeivel, akár 45%-os emelkedővel is
megbirkózik. A nagy hasmagasságnak köszönhetően
magasabb, sűrűbb fűben is képes dolgozni.
A megfordítható késekkel rendelkező,
duplakéses vágómű a kétirányú használattal
4-szer hosszabb élettartamot biztosít.

Cikksz. 127 446
Cikksz. 127 447 

AL-KO

Robolinho robotfűnyíró®:
minden gyepfelületre, minden igényhez

1200 m²-es gyepfelület nagyságig a Robolinho 1200
az ideális választás. Kiváló nyírási teljesítménye 
mellett a keskeny, de legalább 60 cm széles átjárók 
sem okoznak neki gondot, és mindez további 
telepítési munkákat sem igényel. Bonyolultabb 
kertekben hat egyedileg beállítható kiindulási pont 
biztosítja megbízhatóan, hogy a félreesőbb részek 
is elérhetőek legyenek. Az okos esőérzékelővel és 
a további beállítási lehetőségekkel megbízható, 
kényelmes használatot garantál.

Cikksz. 127 526
Cikksz. 127 527 

AL-KO

A Robolinho család legnagyobb tagjának hatékony
munkavégzését bizonyítja, hogy akár 2000 m²-es
gyepfelület sem okoz gondot neki. Az automata
működést nagy teljesítményű és rendkívül halk hajtás
biztosítja nagy hasmagassággal és a bevált, 
mulcsozókéses vágórendszerrel. A könnyen 
kezelhető kijelzővel vagy az inTOUCH alkalmazással 
okostelefonon keresztül történő beállítás szinte 
gyerekjáték.

Cikksz. 127 528
Cikksz. 127 529 

AL-KO

Robolinho® 1200 E / 1200 I

Robolinho® 2000 E / 2000 I

Figyelem: A készlettől függően tisztán solo vagy AL-KO termékek is kiszállításra kerülhetnek, melyek felépítése
azonos, csupán megjelenésük különbözik a bemutatott termékektől.

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Max. 1200 m²-es gyepterülethez

Max. 2000 m²-es gyepterülethez

Robolinho® 700 E / 700 I Max. 700 m²-es gyepterülethez



További termékelőnyök

|   Karcsú töltőállomás
 beépített Home-gombbal, 

hogy a fűnyírás bármikor 
megszakítható legyen

|   Üzemállapotok kijelzése
 LED-es kijelzők a töltőállomáson

|   Egyszerű telepítés 
Üzemállapotok kijelzése és 
megbízható kapcsolat

|   Kényelmes téli tárolás 
Egyszerűen eltávolítható 
töltőoszlop

|   Kényelmes magasságállítás  
fokozatmentesen, vágásmagasság-
kijelzéssel

|   Intuitív kezelés  
nagy billentyűzettel és nyomógombokkal

|  Áttekinthető menük a működési 
paraméterek intuitív beállításához

|   Beépített esőérzékelő

|   Könnyen cserélhető akku

|   inTOUCH-kompatibilis 
a még nagyobb kényelemért

|   Egyedülálló késrendszer 
a különösen szép vágásért

|   Négyszer tartósabb kések 
Mindkét irányban használható, megfordítható 
kések

|  Hatékony, akár 23 cm-es vágási szélesség  
a gyepfelület optimális lefedése érdekében

|   Nagy hasmagasság, 
hogy durvább terepen is boldoguljon

|   Kerekek optimalizált húzóerővel  
akár 45%-os kapaszkodóképességAL-KO

Maximális biztonság – minden ellenőrzés alatt
Az öt, egymástól függetlenül működő érzékelő és az okosan megalkotott biztonsági koncepció széles körű üzembiztonságot garantál. A napi 
üzemelés során a Robolinho® felismeri az akadályokat és biztonságosan kikerüli azokat. Átgondolt konstrukciója továbbá kizárja az illetéktelen 
hozzáférést.



Solo – középpontban
az ember
A solo by AL-KO az embert állítja a középpontba, körülötte forog a világ. Ezért is látható minden 
terméken egy kör alakú jel, mely a felhasználót munkája közben mutatja és így fejezi ki ember és 
gép együttműködését. Innen ered egyébként a solo márkanév is, ami arra vezethető vissza, hogy 
egy  szőlőhegyet,  az  innovatív  permetezési  technikának  köszönhetően,  első  alkalommal  tudott 
egyetlen személy teljesen egyedül megművelni.





ERŐSEBB, HATÉKONYABB, JOBB
ELŐRE – AZ AKKU EREJÉVEL

„A stresszes mindennapokban nem mindig

könnyű időt szakítani magunkra. A megfelelő

kikapcsolódás számomra, ha felpattanhatok

Harley-Davidsonom nyergébe. A szabadság

érzése, a robogás végtelen utakon az összeté-

veszthetetlen hang kíséretében és nem min-

dennapi megjelenéssel – egy olyan életérzés,

amihez nincs hasonló. Vagy mégis?”

ERŐ

A képeken látható valamennyi gép megtalálható 
a 36. oldaltól.



„Akár vastag fatörzsek fűrészeléséről, akár az aljnövényzet motoros fűkaszával

való vágásáról, nagy területek fűnyírásáról vagy többméteres sövények 

nyírásáról van szó – a solo by AL-KO gépek a szabadság tudatát és azt  

az érzést adják, hogy bármilyen kihívással meg tudok birkózni.  

Egy olyan életérzést, ami csak a Harley motorom  

nyújtotta érzéshez hasonlítható.”

ELŐRE – AZ AKKU EREJÉVEL
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A képeken látható gépek megtalálhatók a 36. oldaltól.



Power Flex:
innovatív
akkumulátor-technika,
nagy teljesítmény



Egyetlen
akkuval

egész évben...





Akkus fűnyírók:
sokoldalú gépek
az élvezetes fűnyírásért

Gumiborítású fogantyú

Könnyen elérhető
kezelőelemek

Szövet vagy műanyag
fűgyűjtő

Mulcsozás funkció és oldalkidobás*

Központi magasságállítás

XL-es/XXL-es, könnyen forgó
műanyag vagy acéllemez kerekek

Beépített 
telítettségjelző



4237 Li P

Tökéletes zöldfelület –
környezetbarát módon

26 kilogrammos súlyával, a Power Flex család akkus
fűnyíróinak legkönnyebb tagjaként ez a tolós 
fűnyíró tökéletesen ápolt gyepről gondoskodik
42V/7,5 Ah-s lítiumion-akkumulátorblokkjának 
köszönhetően. A 70 literes műanyag fűgyűjtő és a 
központi magasságállítás kényelmes fűnyírást tesz 
lehetővé. Ez az alapmodell ideális segítőtárs
a szép zöld kert megvalósításában.

Cikksz. 127 511

A kompakt

Csomag
akkuval és töltővel 

Cikksz. 127 537
EAN kód 400 371 806 0003



4237 Li P 4237 Li SP 4757 Li SP 4757 Li VS

Vágási szélesség 42 cm 42 cm 46 cm 46 cm

Max. gyepfelület 600 m2 600 m2 700 m2 700 m2

Mulcsozás/oldalkidobás – / – – / –  /   / 

Vágásmagasság 
Vágásmagasság-állítás

30–80 mm 
központi

30–80 mm 
központi

30–80 mm 
központi

30–80 mm 
központi

Akku típusa 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

Akku üzem-/töltési ideje
max.* 30 / 150 perc 30 / 150 perc 30 / 150 perc 30 / 150 perc

Mellékelt akku/töltő – / – – / – – / – – / –

Kerékhajtás – 1 sebességes 1 sebességes Vario Speed 
ca. 2,5 – 4,5 km/h

Késház acéllemez acéllemez acéllemez acéllemez

Fűgyűjtő űrtartalma 70 l 70 l 70 l 70 l

Kerék-ø elöl/hátul 180 / 220 mm 180 / 220 mm 200 / 280 mm 200 / 280 mm

Tömeg (nettó) 26,0 kg 28,0 kg 32,0 kg 32,8 kg

Cikksz.
EAN kód

127 511
400 371 805 9984

127 388
400 371 805 6471

127 389
400 371 805 6488

127 512
400 371 805 9991

Pótkés
Cikksz. / EAN kód

113 347
400 371 805 5658

113 347
400 371 805 5658

113 348
400 371 805 5665

113 348
400 371 805 5665

* 
A

 m
ax

im
ál

is
 g

ye
pf

el
ü

le
t 

és
 a

z 
ü

ze
m

id
ő 

az
 i

dő
já

rá
s,

 a
 v

ág
ot

t 
an

ya
g 

és
 a

 t
er

ep
vi

sz
on

yo
k 

fü
gg

vé
ny

éb
en

 e
lt

ér
h

et
.

Power Flex akku és töltő

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Power Flex akku
max. 42V / 7,5 Ah / Li-ion
Cikksz. 127 390
EAN kód 400 371 805 6495

Az akkut az aktiváláshoz óvatosan rázza meg.

Töltő
Power Flex akkuhoz
Cikksz. 127 391
EAN kód 400 371 805 6518



MT 42

HTA 4245

CSA 4220

A fűkasza, szegélynyíró, sövényvágó és magassági
ágvágó tartozékok alapgépe az akkumulátoros
Power Flex MT 42 Li Multitool. Csekély alapsúlyának
és ergonomikus fogantyúinak köszönhetően
tökéletes alapgép a tartozékokkal való 
munkavégzéshez. A gép kibocsátásmentes, alacsony 
zaj- és vibrációs szinttel. A gyorscserélő-rendszerrel a 
tartozékok cseréje néhány mozdulattal elvégezhető.

Cikksz. 127 437

Az elforgatható és szögbe állítható
Power Flex HTA 4245 sövényvágó rátét 
ugyanolyan rugalmasan viselkedik, mint a Multitool 
alapgép: a 45 cm hosszú, ellentétes irányban mozgó 
késekkel rendelkező, szénkefe nélküli motorral 
meghajtott sövényvágó pontos vágást tesz lehetővé. 
Praktikus: a szög 15 fokkal való gyors elforgatása 
csupán egy  gombnyomás. Ezenkívül az összesen 
kilenc különböző szöghelyzet, beleértve a tárolási 
helyzetet is, 270 fokos munkasugarat fed le.

Cikksz. 127 438

Fákat kell megnyesni vagy legallyazni?
A Power Flex CSA 4220 akkus magassági ágvágó 
rátét kiváló feltételeket biztosít a fáradságmentes 
munkavégzéshez – még fej fölött is: a kiváló 
minőségű Oregon láncvezető és 3/8”-os speciális 
lánc a szénkefe nélküli motor professzionális erejét 
maximális vágási teljesítménnyé alakítja.

Cikksz. 127 439

Li Loop motoros fűkasza – Multitool alapgép

Tartozék Li-akkus Multitoolhoz – sövényvágó

Tartozék Li-akkus Multitoolhoz – magassági ágvágó

Akkus Multitool

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.



GT 4235

HT 4260

HT 4245

Csomag
akkuval/töltővel/övtáskával 

Cikksz. 127 480
EAN kód 400 371 805 8864

Csomag
akkuval/töltővel/övtáskával

Cikksz. 127 539
EAN kód 400 371 806 0027

Csak a vállhevederrel
ellátott övtáskával együtt
használható.

Csak a vállhevederrel
ellátott övtáskával együtt
használható.

A Power Flex GT 4235 akkus motoros fűkasza/szegélynyíró
nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motorjával és akkuval
együtt 5 kg-os súlyával igencsak kényelmes munkát tesz 
lehetővé. Kiegyensúlyozott felépítés, ergonomikus kialakítású,
kétkezes fogantyú és alacsony vibrációjú működés garantálja
a fáradságmentes használatot. A damilfej 360 mm-es, és
a vágótárcsa 255 mm-es átmérője nagy játékteret enged
a gyep tetszés szerinti tökéletesítéséhez. A normál „Eco” sebesség 
a tológomb segítségével „Power” sebességre kapcsolható.
A vágótárcsa és a damilfej az alapfelszereltség része.

Cikksz. 127 436

A Power Flex HT akkus sövényvágó, szénkefe nélküli motorjával,
mindössze 3,6 kg-ot nyom. Ugyanakkor a 600 mm hosszú
láncvezető, akár 28 mm-es vágási vastagságával, kiváló
munkát végez - zavaró kábel nélkül. A három fokozatban
elforgatható (90°-0°-90°), a csuklót kímélő, ergonomikus
fogantyú mellett két működési sebesség biztosít maximális
rugalmasságot: a normál, Eco sebesség percenként 1200
fordulattal dolgozik, míg a Power Speed gombbal azonnal
1500 fordulat/percre kapcsolhat. Plusz biztonságot nyújtanak
az ellentétes irányban futó kések. A solo by AL-KO praktikus
BTA 42 övtáskás hevederrendszere pedig ergonomikus és
erőtakarékos.

Cikksz. 127 440

A sövényvágás még soha nem volt ilyen kényelmes! A kompakt,
450 mm hosszú láncvezető, a 3,5 kg-os súly, valamint
a nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor bármilyen sövény
könnyed alakítását teszik lehetővé. A csukló kímélése érdekében
a fogantyú 3 fokozatban elforgatható. A sebesség az Eco- és 
Power Speed gombbal minden munkakörnyezethez megfelelően 
hozzáigazítható. Az akkumulátor pedig közben kényelmesen,
a solo by AL-KO BTA 42 övtáskában lapul. Így az akku súlya 
eloszlik a vállakon.

Cikksz. 127 510

Akkus fűkasza kézkezes fogantyúval

Sövényvágás: tetszés szerint, kényelmesen

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Akkus gépcsalád:
a vezeték nélküli erő

Tökéletes formában



Műszaki adatok – Power Flex

MT 42 HTA 4245 CSA 4220 BCA 4235

Multitool alapgép Multitool rátét Multitool rátét Multitool rátét

Munkaszélesség, 
vágókés-/damilfej-Ø – 45 cm 20 cm 25,5 cm / 36 cm

Motor – szénkefe nélküli szénkefe nélküli szénkefe nélküli

Láncsebesség – – 12 m/s / 14 m/s –

Lánckenés – – automatikus –

Lánc – – 3/8 " spec. –

Láncvezető hossza – 45 cm 20 cm / 8 " –

Tartozékok – – – –

Üzemidő terhelés 
alatt – max. 100 perc max. 100 perc max. 120 perc

Löketszám (1/perc) – 1.500 / 1.750 – –

Elforgatási szög – 2700 / 9 pozíció – –

Tömeg (akku nélkül) 2,2 kg 2,3 kg 2,1 kg 1,9 kg

Teljes tömeg 4,0 kg 5,3 kg 4,7 kg 5,5 kg

Láncolaj 
mennyisége – – 120 ml –

Késvastagság / 
damilvastagság – – – 2 mm / Ø 2,0

Vágási vastagság – max. 28 mm – –

Cikksz. 127 437 127 438 127 439 127 463

EAN kód 400 371 805 7973 400 371 805 7980 400 371 805 7997 400 371 805 8727



CS 4235

Csak a vállhevederrel
ellátott övtáskával együtt
használható

Az erős Power Flex láncfűrész szó szerint megkönnyíti a
munkát, mivel az akku az övtáskában van és nem a gépben.
A kiváló vágási teljesítmény a magas láncsebességgel együtt
igazán ütős páros: Power üzemmódban akár 22 m/s is
elérhető. A gyorsfeszítő szerkezetnek köszönhetően a lánc
szerszám nélkül megfeszíthető és beállítható, de a lánc és
a láncvezető cseréjét is meggyorsítja. Előnyös a könnyen 
leolvasható olajszint, ami egy kémlelőnyíláson keresztül 
mindkét oldalról látható.

Három láncvezető hosszúságból lehet választani:
25, 30 vagy 35 cm.

Akkus láncfűrészek

Akkus láncfűrész 25 / 30 / 35 cm-es láncvezetővel





Ráülős fűnyírók:
ÚJ! Kicsi, karcsú és fordulékony

*nem minden modellnél

Fűterelő
(mindkét modellhez) 
Cikksz. 127 534
EAN kód 400 371 805 9793

Telítettségjelző
hangjelzéssel

Fűnyírás hátramenetben,
teljes sebességgel

Nagy fűgyűjtő teleszkópos
karral

Hidrosztatikus
hajtás pedállal*

Könnyen elérhető
kezelőelemek

Erős AL-KO Pro
vagy B&S motor

Optimalizált kormányzás
az áttételes hajtóműnek*
köszönhetően

Mindössze
max. 80 cm-es teljes szélesség

Kényelmes,
állítható ülés

Opcionális
fűterelő

Jól kezelhető kormánykerék





Comfort oldalkidobós fűnyíró traktor:
fedezze fel a fűnyírás szép oldalát

*nem minden modellnél

Szabadalmaztatott
szabadonfutó-mechanika  
a hajtás kímélése érdekében:
A speciális mechanika fékezéskor 
kikapcsolja az előre-/hátrameneti 
pedált. Ez kíméli a hajtást és növeli
az élettartamot, ha fékezés
közben egyidejűleg a gázpedált
is működtetik.

Comfort

Ergonomikus ülőhelyzet,
akadálymentes fellépő

Nagy teljesítményű AL-KO Pro
motorok OHV technológiával

Oldalkidobás
optimális fűlerakással

Pár perc alatt leszerelhető
vágómű

Széles kerekek az
optimális húzóerőért

Szerszám nélkül átállítható
mulcsozásra

Mulcsozóék a vágóasztalra
szerelve*

Jól kezelhető 
kormánykerék

Hidrosztatikus
hajtás pedállal

Opcionálisan felszerelhető
vonóhorog

Szegélyhez közeli nyírás



Comfort hátulkidobós fűnyíró traktor:  
szédületesen szép fűnyírók

Comfort

Szabadalmaztatott 
szabadonfutó-mechanika
a hajtás kímélése érdekében:
A speciális mechanika fékezéskor 
kikapcsolja az előre-/hátrameneti 
pedált. Ez kíméli a hajtást és 
növeli az élettartamot, ha fékezés
közben egyidejűleg a gázpedált
is működtetik.

Kényelmes,
állítható ülés

Akadálymentes
fellépő

Opcionálisan mulcsozásra
is átalakítható

Szegélyhez közeli nyírás

Jó húzóerejű, széles kerekek

Nagy fűgyűjtő teleszkópos karral
vagy gázrugóval*, hangjelzéssel
ellátott telítettségjelző



Comfort hátulkidobós fűnyíró traktor:
a kerti traktorok alapmodellje

93 cm vágószélességével, az ergonomikus 
elrendezésű pedálokkal vezérelhető 
hidrosztatikával, valamint az erős, 6,3 kW-os 
Briggs&Stratton motorral ez az alapmodell 
mindent biztosít ahhoz, ami a közepestől a 
nagyméretűig terjedő gyepfelületek fáradság 
nélküli gondozásához szükséges. Ha tele a 
fűgyűjtő, optimális forgatópont és teleszkópos kar 
könnyíti meg a mechanikus ürítést.  
Opcionálisan mulcsozókészlet is rendelkezésre áll.

Cikksz. 127 416

Nagy teljesítmény alacsony áron – így hangzik
ennek a kompakt alapmodell traktornak a jelszava.
Vonzó ár/érték aránya mellett 93 cm 
széles vágóasztalával, kényelmes, pedállal 
működtethető hidrosztatikájával, nagyméretű, 
szövet fűgyűjtőjével és nagy nyomatékú, 7,7 kW 
teljesítményű AL-KO Pro motorjával és  
OHV technológiájával hódít.

Cikksz. 127 417

T 13-93.7 HD

T 15-93.7 HD-A

Ideális sík területekre

Nagyobb erő a fűnyíráshoz

* bei T 16-103.7 HD-V2

Kerti traktor Comfort

ComfortKerti traktor



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

cm3 / kW / 1/perc 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

Vágási szélesség 93 cm  
(2 késes)

93 cm  
(2 késes)

93 cm  
(2 késes)

103 cm  
(2 késes)

103 cm  
(2 késes)

Gondozható 
gyepfelület max. 6.000 m2 max. 6.000 m2 max. 6.000 m2 max. 7.000 m2 max. 7.000 m2

Vágási magasság /
magasságállítás

3–8 cm /  
központi,  
6 fokozatban

3–8 cm /  
központi,  
6 fokozatban

3–8 cm /  
központi,  
6 fokozatban

3–8 cm /  
központi,  
6 fokozatban

3–8 cm /  
központi,  
6 fokozatban

Késkuplung eletromágneses eletromágneses eletromágneses eletromágneses eletromágneses

Hengerek száma 1 hengeres 1 hengeres 2 hengeres 1 hengeres 2 hengeres

Hajtómű pedállal működő,
hidrosztatikus (T3)

pedállal működő,
hidrosztatikus (T3)

pedállal működő,
hidrosztatikus (T3)

pedállal működő,
hidrosztatikus (T3)

pedállal működő,
hidrosztatikus (T3)

Kerekek e/h (col) 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

Fűgyűjtő kosár 220 l 220 l 220 l 220 l 300 l

Fűgyűjtő ürítése teleszkópos kar teleszkópos kar teleszkópos kar teleszkópos kar teleszkópos kar /
gázrugó

Mulcsozás opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális

Lökhárító opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális

Fényszóró opcionális opcionális LED opcionális LED

Hosszúság / szélesség
/ magasság 239 / 102 / 114 cm 239 / 102 / 114 cm 239 / 102 / 114 cm 239 / 110 / 114 cm 252 / 110 / 114 cm

Cikksz. 127 416 127 417 127 443 127 418 127 444

EAN kód 400 371 805 7287 400 371 805 7294 400 371 805 7737 400 371 805 7300 400 371 805 7744

Sok fűnyíró traktorba az amerikai Briggs & Stratton kiváló 
minőségű, léghűtéses motorjai vannak beépítve. Hogy miért? 
Mert ez a termékcsalád tartozik a piacon kapható legjobb fűnyíró 
traktor meghajtások közé. Az öntöttvas hengerperselynek, 
az olajszűrős, szivattyús motorkenésnek, az antivibrációs 
rendszernek és a modern, felül vezérelt OHV-technológiának 
köszönhetően a termékcsalád rendkívül hosszú élettartamú és 
megbízható. Mindez mindennapos, erős igénybevétel mellett.

Az Intek motorok

Műszaki adatok – hátulkidobós fűnyíró traktor Comfort



Premium hátulkidobós fűnyíró traktor:
a fűnyíró traktorok királya

Szabadalmaztatott
szabadonfutó-mechanika
a hajtás kímélése érdekében:
A speciális mechanika
fékezéskor kikapcsolja az
előre-/hátrameneti pedált. Ez kíméli
a hajtást és növeli
az élettartamot, ha fékezés
közben egyidejűleg a gázpedált
is működtetik.

Premium

Alacsony fellépő és
nagy hely a lábrészen

Nagy űrtartalmű fűgyűjtő
akusztikus telítettségjelzővel

Tetszés szerint állítható,
ergonomikus üléshelyzet

Fűgyűjtő ürítése teleszkópos
karral vagy gombnyomásra**

23"-os széles abroncsok*
az optimális húzóerőért

Szegélyhez 
közeli nyírás

A gyorsan ki- és beszerelhető vágóasztal egyszerű 
átállást tesz lehetővé a nyáriról a téli üzemmódra,
csupán néhány perc alatt

Könnyen elérhető
kezelőelemek



Felszereltség,
ami új mércét állít fel

Az áttekinthető elektronikus kijelzőnek köszönhetően
a T 23-125.6 HD V2 modell esetében a vezető nemcsak
az üzemórákat látja folyamatosan, de egyéb információkat is, 
például az akku töltöttségi szintjét, az üzemanyag-mennyiséget 
vagy a fontosabb biztonsági funkciókat.

Áttekinthető

Premium

Rögzítőfék aktív

Alacsony akku-feszültség

Motorolaj nyomás 
túl alacsony 

Üres az ülés Üzemanyagtartály
tartalékra kapcsolva

Lámpa be-
kapcsolva

Fűgyűjtő nincs felhelyezve
vagy lezárva

Teli fűgyűjtő

Vágómű hátra-
menetben
bekapcsolva

Vágómű bekapcsolva

Napi üzemóra-
számláló



Ezt a megbízható, 105 cm széles vágóasztallal
rendelkező munkagépet egy nagy nyomatékkal
rendelkező, kéthengeres, 9,1 kW-os Briggs & Stratton 
motor hajtja, így a nagy vagy dombos gyepfelületek 
sem jelentenek számára gondot. Ha kiürült a 
8 literes üzemanyagtartály, a kívül elhelyezett 
töltőnyílásonkeresztül kényelmesen és gyorsan 
feltölthető.

Cikksz. 127 370

A 23”-os, széles abroncsoknak és az alacsony 
súlypontnak köszönhetően ez a 11,3 kW 
teljesítményű fűnyíró traktor, az alapfelszereltséghez 
tartozó lökhárítóval és az öntvényből készült 
tengellyel nemcsak sportos megjelenésű, de 
egyenetlen terepen az ütődéseket is jobban képes 
kiegyenlíteni. További előnyei a húzóerőt biztosító 
nagy abroncsok, az egyenletes haladásról és vágásról 
gondoskodó beépített tempomat, valamint a félprofi 
hajtáskomponensek.www

Cikksz. 127 371

Szinkronizált, extra széles, 125 cm-s vágóasztallal
és extra erős, 14,4 kW-os, kéthengeres motorral 
rendelkezik a traktorcsalád csúcsmodellje, mely 
ideális nagy területek gyors művelésére. A masszív, 
magas torziós szilárdságú, C szelvényű idomacélból 
készült váz, valamint a stabil, öntényből készült 
első tengely, és a félprofi hajtáselemek hosszú 
élettartamot garantálnak. A felszereltséget lökhárító, 
tempomat és elektronikus kijelző teszi teljessé.

Cikksz. 127 363

T 16-105.6 HD V2

T 20-105.6 HD V2

T 23-125.6 HD V2

Premium hátulkidobós fűnyíró traktor:
tökéletes technika és kényelem

Elektronikus kijelző és G700-as hajtás

Öntvényből készült tengely és G700-as hajtás

Dombos terepre is

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Premium

Premium

Premium

Kerti traktor

Kerti traktor

Kerti traktor



 

Lökhárító 
Art.-Nr. 119 658, EAN-Nr. 4003718353464            

Elektr. fűgyűjtőürítés 
Art.-Nr. 119 602, EAN-Nr. 4003718352948      – – – – – – –

Mulcskészlet 93/95 cm 
Art.-Nr. 118 885, EAN-Nr. 4003718345643  – – – –    – – – –

Mulcskészlet 103/105 cm 
Art.-Nr. 119 656, EAN-Nr. 4003718353440– –    – – – –   – –

Mulcskészlet 125 cm 
Art.-Nr. 119 605, EAN-Nr. 4003718352979– – – – –  – – – – – – –

Fűterelő (Premium) 
Art.-Nr. 119 606, EAN-Nr. 4003718352986       – – – – – – –

Fűterelő (Comfort) 
Art.-Nr. 127 488, EAN-Nr. 4003718059281 – – – – – –      – –

Vonóhorog (Premium) 
Art.-Nr. 119 608, EAN-Nr. 4003718353006      – – – – – – –

Vonóhorog (Comfort) 
Art.-Nr. 119 831, EAN-Nr. 4003718355109– – – – – –       

Pótkocsi TA 250 
Art.-Nr. 110 804, EAN-Nr. 4003718025439            

Kerti henger GW100  
Art.-Nr. 130 539, EAN-Nr. 5769720330617            

Töltő 
Art.-Nr. 119 135, EAN-Nr. 4003718347968            

Hótoló lap (rögzítőkerettel) 
Art.-Nr. 119 600, EAN-Nr. 4003718352924            

Rögzítőkeret (külön)  
Art.-Nr. 119 601, EAN-Nr. 4003718352931            

Hólánc 18'' (egy pár) 
Art.-Nr. 112 339, EAN-Nr. 4003718034257– – – – – –       

Hólánc 20'' (egy pár) 
Art.-Nr. 127 333, EAN-Nr. 4003718045306    – – – – – – – – –

Hólánc 23'' (egy pár) 
Art-.Nr. 113 137, EAN-Nr. 4003718048643– – – –   – – – – – – –

Szállítóláda 
Art.-Nr. 127 316, EAN-Nr. 4003718054736      – – – – – – –

LED lámpa készlet utólagos 
beszereléshez 
Art-.Nr. 119 832, EAN-Nr. 4003718355116
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Tartozékok

Figyelem: A készlettől függően tisztán solo vagy AL-KO termékek is kiszállításra kerülhetnek, melyek
felépítése azonos, csupán megjelenésük különbözik a bemutatott termékektől.

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Felhajtórámpa egyenes egyenes egyenes egyenes íves íves

Terhelés 400 kg (2 darab) 400 kg (2 darab) 1.000 kg (2 darab)1.000 kg (2 darab)400 kg (2 darab) 400 kg (2 darab)

Hosszúság 1,5 m 2,0 m 2,0 m 2,5 m 1,5 m 2,0 m

Szélesség 214 mm 225 mm 258 mm 260 mm 214 mm 225 mm

Cikksz. 130 569 130 585 130 590  130 570 130 568 130 586

EAN kód 576 972 033 0709576 972 033 0747576 972 033 0778576 972 033 0716576 972 033 0693576 972 033 0754



Benzinmotoros fűnyírók 
– évek óta használatban,  
évek óta bevált



Benzinmotoros fűnyírók:
masszív erőgépek alumíniumból, 
teljes felszereltséggel

Gumírozott
Grip terület*

Könnyen elérhető
kezelőelemek

Oldalkidobó és
mulcsozófunkció* Alumínium nyomásos öntvényből készült

ház, kétoldali ütközésvédővel

Ideális aerodinamika az extra nagy
kidobócsatornának köszönhetően

Jó tapadást biztosító, XXL-es, könnyen
járó kerekek acél- vagy alufelnivel

Két késkuplungos
modell

Kényelmes
kerékhajtás

Extra nagy, könnyen üríthető,
szövet fűgyűjtő



Benzinmotoros fűnyírók alumínium házzal:
a tökéletesség legszebb formája

A 47 cm-es vágási szélességű és 2,6 kW-os
Briggs & Stratton motorral felszerelt, kompakt alumínium 
fűnyíró számos előnyt kínál: fokozatmentesen 
szabályozható kerékhajtás, több fokozatban állítható 
tolókar, mely alumínium elemmel csatlakozik a házhoz, 
extra nagy, szövet fűgyűjtő, központi magasságállítás, 
golyóscsapágyazott, XXL-es kerekek, integrált, elülső 
hordozófogantyú és kétoldali házvédelem.

Cikksz. 127 449

4858 VS ALU Masszív és kompakt



Benzinmotoros fűnyírók alumínium házzal:
műszaki adatok

4858 VS ALU 5378 VS ALU 548 K 553 K 

Vágási szélesség 47 cm 52 cm 48 cm 53 cm

Mulcsozás / oldalkidobás  /   /  opcionális / – opcionális / –

Vágásmagasság
Vágásmagasság-állítás

30–85 mm 
központi, 6 fokozatban

30–85 mm 
központi, 6 fokozatban

15–77 mm  
tengelyenkénti/
kerekenkénti,  
7 fokozatban

26–82 mm  
tengelyenkénti/
kerekenkénti,  
7 fokozatban

Motor
cm3 / kW / 1/perc

B&S sorozat 675 EXi 
163/2,6/2.800

B&S sorozat 875 EXi 
190/3,2/2.800

Honda GXV 160
163/2,7/2.800

Honda GXV 160
163/2,7/2.800

Kerékhajtás Vario Speed állítható 2 sebességes (kardán)
BBC kuplung

2 sebességes (kardán)
BBC kuplung

Késház alumínium alumínium acélbetétes
alumínium

acélbetétes
alumínium

Fűgyűjtő űrtartalma 75 l 75 l 70 l 75 l

Kezelőpanel   – –

Tolókar magasságállítása   – 

Késkuplung – –  

Kerék-Ø elöl / hátul 200 / 280 mm 200 / 280 mm
(acéllemez)

203 / 203 mm
(alumínium)

244 / 244 mm
(alumínium)

Tömeg (bruttó / nettó) 54,2 / 49,1 kg 57,8 / 52,6 kg 58,2 / 53,0 kg 65,6 / 60,4 kg

Cikksz. 127 449 127 462 127 448 127 148

EAN kód 400 371 805 8239 400 371 805 8369 400 371 805 8222 400 371 805 1681

Pótkés
Cikksz. / EAN kód – – 119 260

400 371 834 9351
119 167
400 371 834 8286

Az integrált Upstanding funkció* (jobbra) 
lehetővé teszi a benzinmotoros fűnyíró 
függőleges helyzetben való tárolását és 
megkönnyíti a tisztítást és a késcserét.

*Briggs & Stratton motoros modellek, a benzinnek az 
üzemanyagtartály szellőzőjén való kifolyását elkerülendő,
csak kevés benzint tartalmazó tankkal

A vágás és a gyűjtés mellett a solo by AL-KO
benzinmotoros fűnyírói, a mulcsozóéknek (balra),
a deflektornak (középen) és az oldalkidobónak
(jobbra) köszönhetően, három további funkciót is
kínálnak – így kiválóan alkalmasak legelőkön vagy
gyümölcsöskertekben való használatra.



Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:
masszív fűnyírók kedvező áron

Az erőtakarékos hátsókerék-hajtással és a nagyobb
motorteljesítménnyel a rézsűk és emelkedők játszi
könnyedséggel lebirkózhatók.

Cikksz. 127 452

4718 SP-A

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Ez a nagyobb vágási szélességű modell nagyobb
gyepfelületekhez is alkalmas. Az aerodinamikus 
késház és a nagy, könnyen tisztítható, 65 l-es 
műanyag fűgyűjtő tökéletes fűnyírást és fűgyűjtést 
biztosít.

Cikksz. 127 451

4718 P-A Nagyobb vágási szélesség

Kényelmes kerékhajtás

Olcsó, könnyen kezelhető és könnyű. Ideális
benzinmotoros fűnyíró kisebb és közepes méretű
gyepfelületekre. Ez a fordulékony fűnyíró 42 cm
vágási szélességgel rendelkezik, és egy 1,9 kW-os
AL-KO OHV motor hajtja, mely a felső 
szerepvezérlésnek köszönhetően rendkívül 
hatékony, ami a nagyobb teljesítményben és
az alacsonyabb fogyasztásban mutatkozik meg.
A gyorsindító rendszernek köszönhetően ráadásul 
pillanatok alatt, egyszerűen beindítható.

Cikksz. 127 450

4218 P-A Kicsi és könnyen kezelhető



Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:
kompakt, nagy teljesítményű benzinmotoros fűnyírók

Kicsi, de ügyes – így jellemezhető ez a fordulékony,
benzinmotoros fűnyíró, 42 cm vágási szélességgel
és 1,9 kW-os AL-KO OHV motorral, mely a felső 
szerepvezérlésnek köszönhetően rendkívül 
hatékony, ami a nagyobb teljesítményben és
az alacsonyabb fogyasztásban mutatkozik meg.
A gyorsindító rendszernek köszönhetően ráadásul 
pillanatok alatt, egyszerűen beindítható.

Cikksz. 127 453

4238 P-A Kicsi és fordulékony

Fűnyírás, fűgyűjtés és mulcsozás erőtakarékos
kerékhajtással – így lesz a fűnyírás csupa élvezet!
Ez a 42 cm-es vágási szélességű, masszív 
prémiumacél házzal és XL-es méretű, könnyen 
forgó kerekekkel rendelkező fűnyíró egyéb 
felszereltséggel is büszkélkedhet, melyet a 65 l 
űrtartalmú, részben szövet fűgyűjtő és a 2,1 kW-os, 
gyorsindítós motor tesz teljessé.

Cikksz. 127 454

4238 SP-A Kompakt modell kerékhajtással

Masszív, 46 cm-es acéllemez házával, 65 l 
űrtartalmú, részben szövet fűgyűjtőjével és nagy
nyomatékú Briggs & Stratton motorjával (2,0 kW)
ez a modell nem csak a funkció és az ár terén jár
élen – a központi magasságállításnak,
a golyóscsapágyazott XXL-es kerekeknek 
és a praktikus, elülső hordozómélyedésnek 
köszönhetően a kényelem sem hiányzik.

Cikksz. 127 455

4738 P Minden, ami kell



További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Az 51 cm-es vágóasztallal rendelkező fűnyírók 
kategóriájának alapmodellje a kerékhajtással,
a központi magasságállítással és az XXL-es, könnyen 
forgó kerekekkel mindent tud, ami a gondtalan 
fűnyíráshoz kell. A hajtásról egy 2,6 kW-os,
nagy nyomatékú AL-KO OHV motor gondoskodik, 
mely a felső szelepvezérléssel nagyobb teljesítményt 
nyújt alacsonyabb fogyasztás mellett.

Cikksz. 127 535

Fűnyírás fáradság nélkül – ez a mottója ennek a
benzinmotoros fűnyírómodellnek, melynek
kezelése az ergonomikus, kényelmes 
kezelőpanelnek, a fokozatmentesen szabályozható 
kerékhajtásnak, a központi magasságállításnak 
és a golyóscsapágyazott XXL-es kerekeknek 
köszönhetően szinte gyerekjáték. Masszivitásról 
és stabilitásról az oldalvédelemmel ellátott, 
prémiumacélból készült ház és az alumínium 
tolókarcsatlakozók gondoskodnak.

Cikksz. 127 394

5239 SP-A

5257 VS

Golyóscsapágyazott XXL-es acéllemez kerekek, jó
tapadást biztosító mintázattal, alumínium tolókar-
erősítés, a nagy teljesítményű 3,2 kW-os Briggs
& Stratton EXi motor, valamint a fokozatmentesen
szabályozható kerékhajtás teszik ezt az 51 cm
vágási szélességű benzinmotoros fűnyírót 
univerzális eszközzé bármilyen terepen.
A többfokozatú magasságállításnak köszönhetően 
az exkluzív kezelőpanellel felszerelt, ergonomikus 
tolókar kiválóan beállítható a mindenkori 
felhasználónak megfelelően, az integrált elülső 
hordozófogantyú megkönnyíti a felemelést és
a szállítást.

Cikksz. 127 459

51 cm-es vágási szélesség

Prémium modell teljes felszereltséggel5278 VS

Komfortmodell VarioSpeed sebességszabályzóval

Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:
Fűnyírók, melyek nagyobb területektől sem riadnak vissza



További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:
műszaki adatok

4238 P-A 4238 SP-A 4738 P 4738 SP-A

Vágási szélesség 42 cm 42 cm 46 cm 46 cm

Mulcsozás / oldalkidobás  / –  / –  / –  / –

Vágásmagasság
Vágásmagasság-állítás

25–70 mm
központi, 7 fokozatban

30–75 mm
központi, 7 fokozatban

30–80 mm
központi, 7 fokozatban

30–80 mm
központi, 7 fokozatban

Motor
cm3 / kW / 1/perc

AL-KO Pro 125 QSS 
123 / 1,9 / 2.850

AL-KO Pro 145 QSS 
139 / 2,1 / 2.850

B&S sorozat 500E 
140 / 2,0 / 2.900

AL-KO Pro 145 QSS 
139 / 2,1 / 2.850

Kerékhajtás – 1 sebességes – 1 sebességes

Késház acéllemez acéllemez acéllemez acéllemez

Fűgyűjtő űrtartalma 65 l szövet / műanyag 65 l szövet / műanyag 65 l szövet / műanyag 65 l szövet / műanyag

Kezelőpanel – – – –

Tolókar magasságállítása – – – –

Kerék-Ø elöl / hátul 180 / 205 mm, 
golyóscsapágy

180 / 220 mm, 
golyóscsapágy

200 / 280 mm,
golyóscsapágy

200 / 280 mm,
golyóscsapágy

Tömeg (bruttó / nettó) 32,4 / 27,7 kg 35,2 / 30,5 kg 33,1 / 28,4 kg 37,1 / 32,3 kg

Cikksz. 127 453 127 454 127 455 127 456

EAN kód 400 371 805 8277 400 371 805 8284 400 371 805 8291 400 371 805 8307

Pótkés
Cikksz. / EAN kód

113 138
400 371 804 8650

113 138
400 371 804 8650

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271



Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:
tökéletes gyep pillanatok alatt

Rendkívüli kényelmet nyújt a kulccsal 
üzemeltethető önindító. A már sokat dicsért, 
praktikus módon közvetlenül a motorra szerelt 
lítiumion-akkumulátor segítségével történő indítás 
lehetősége begyűrűzött az AL-KO Pro motorok 
kategóriájába is. De ennél a modellnél a haladás is 
ugyanilyen kényelmes, hiszen a fokozatmentesen 
szabályozható kerékhajtással optimálisan 
beállítható a fűnyírás sebességéhez.

Cikksz. 127 536

Az önindítók új generációja képezi ennek
a benzinmotoros fűnyírónak az alapját, mely
a modern lítiumionos technológiának 
köszönhetően egy könnyen kezelhető akku és 
a műszerfalba épített indítókulcs segítségével 
indítható be. Mindezekhez társul az optimalizált 
fogantyú, a lapos kapcsolókar, a fokozatmentesen 
állítható kerékhajtás, a nagy fűgyűjtő, a masszív, 
alumínium szárcsatlakozó, valamint a házon 
elhelyezett kiegészítő ütközésvédő.

Cikksz. 127 461

4739 VSI-A

4758 VSI

Kompakt modell önindítóval

Önindító és oldalkidobó





Talajlazító:
... és a gyep fellélegezhet

A rendszeres mulcsozás mellett a gyepfelületeken tavasszal és
ősszel ajánlott gyeplazítást végezni, hogy ismét „levegőhöz 
jussanak”. A gyeplazító acélkései behatolnak a gyepfelületbe, és 
alaposan eltávolítják a filcesedést, valamint a mohát és a növényi 
maradványokat. Közvetlenül gyeplazítás után trágyázza meg
a fellazított felületet, vessen utána fűmagot, és alaposan öntözze be.

Teljesen lehajtható
tolókar

A késszerkezet leengedése
kényelmesen, a tolókarról 
vezérelhető

Erős benzines vagy
elektromos motor

Masszív, prémiumacélból
készült ház

Fokozatmentesen 
állítható
munkamélység

Golyóscsapágyazott,
könnyen forgó kerekek

Késes henger 15 dupla
acélkéssel, 36 cm-es
munkaszélességen





Szegélynyírók és motoros fűkaszák:
becsületére
válnak
nevüknek

*nem minden modellnél

Fogantyúba épített
kezelőelemek*

Megfelelő hevederrendszerek az
ergonomikus munkavégzéshez

Vastag falú, alumínium szár
a maximális stabilitásért

Kevés 
karbantartást
igénylő
motorfelépítés

Rezgéscsillapítórendszer*

Nagy nyomatékú, két-és
négyütemű motorok



Szegélynyírók és motoros fűkaszák:
könnyű és sokrétű feladatokhoz

Ez a könnyű és jól kezelhető alapmodell, praktikus
körfogantyújával, 25,4 cm3-es hengerűrtartalmával 
és 0,75 kW-os teljesítményével ideális eszköz
a magasra nőtt fű vágásához és a ritkásabb bozót 
irtásához. Az Easy Start indítás és a centrifugális 
kuplung zökkenőmentes működést garantál, 
a fogantyú ergonómiája és a gép optimális 
súlyeloszlása pedig természetes testtartásról 
gondoskodik.

Cikksz. 127 150

0,9 W-os teljesítményével és 32,6 cm3-es 
hengerűrtartalmával ez a motoros fűkasza
a megfelelő választás a vadon növő fű és bozót 
irtásához. Az Easy Start indítórendszernek 
köszönhetően az erőteljes kétütemű motor 
könnyen beindul. Működés közben a centrifugális 
kuplung, valamint a megfelelő vágótárcsák és 
damilfejek gondoskodnak a megbízható és tiszta 
vágásról.

Cikksz. 127 151

Ezzel a 0,9 kW-os motoros fűkaszával gyorsan
és kényelmesen elvégezhetők az olyan munkák,
mint a gyepszegély nyírása vagy a nem kívánt
bozót és bokrok irtása. A tetszés szerint állítható,
ergonomikus kialakítású kétkezes fogantyúba
integrált kezelőelemek nagyon megkönnyítik
a munkát, csakúgy, mint a hevederrögzítő sín és
a vállheveder.

Cikksz. 127 152

116

118 L

118 B

Irtás könnyedén

Ritkás bozóthoz

Ergonomikus fogantyúval



1,1 kW-os motorjával és 42,7 cm3-es 
hengerűrtartalmával ezt a motoros fűkaszát a sűrű 
vadnövényzet és a bokrok sem riasztják vissza. 
Hevederrögzítő sín, dupla vállheveder és könnyen 
beállítható, kétkezes fogantyú teszi lehetővé a 
fűkasza adott felhasználóra szabott beállítását, a 
fogantyú elfordítása pedig a kényelmes szállítást 
vagy a helytakarékos tárolást.

Cikksz. 127 153

Ez az erős, 1,2 kW-os motoros fűkasza egyike azon
kevés fűkaszáknak, melyeket négyütemű motor
hajt. Ennek előnyei főként az egyenletes 
működésben és a zajkibocsátásban nyilvánulnak 
meg, továbbá a gép a szokásos keverék helyett 
normál benzinnel üzemeltethető. A fogantyú 
speciálisan kialakított ergonómiája elősegíti
a természetes testtartást.

Cikksz. 127 232

120

130 H

Szegélynyírók és motoros fűkaszák:
ott vannak elemükben, ahová  
a fűnyírók már nem jutnak el

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.w

Hatékony a vadnövényzettel szemben

Egyenletes működést biztosító négyütemű motor

Ahol a fűnyírók a méretük miatt már korlátokba
ütköznek, ott kezdődik a munka a sbA 132-es
motoros fűkasza számára. Ez a könnyen kezelhető,
univerzális gép, stabil, 28 mm-es szárával ideális
segítőtárs a profi munkavégzéshez sarkokban és
peremrészeken. A 0,9 kW-os, hez tartozik
a vágótárcsa és a damilfej. A kezelés tekintetében 
ez a 8,5 kg súlyú szegélynyíró egyenletes 
működésű motorjával és alacsony vibrációjú 
üzemelésével tűnik ki. A kiváló minőségű, kevés 
karbantartást igénylő hajtómű megbízhatóságot 
és hosszú élettartamot garantál.

Cikksz. 127 433

132 Könnyen kezelhető és univerzális



Szegélynyírók és motoros fűkaszák:
műszaki adatok

116 118 L 118 B 107 L-S

Motor
cm3 / kW / LE

2 ütemű
25,4 / 0,75 / 1,0

2 ütemű
32,6 / 0,9 / 1,2

2 ütemű
32,6 / 0,9 / 1,2

2 ütemű
32,6 / 0,9 / 1,2

Vágási szélesség
damilfej 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

Vágási szélesség
vágótárcsa 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

Fogantyú körfogantyú körfogantyú kétkezes fogantyú körfogantyú

Vállheveder
basic / félprofi / profi  / – / –  / – / – – /  / –  / – / –

Damilfej / vágótárcsa  /   /   /   / 

Üzemanyagtartály űrtartalma0,65 l 1,0 l 1,0 l 1,0 l

Szár-Ø
Szivató / dekompressziós
szelep

24 mm
 / –

24 mm
 / –

24 mm
 / –

24 mm
 / –

Rezgéscsillapítás – – – –

Tömeg 5,6 kg 6,1 kg 7,2 kg 6,2 kg

Cikksz. 127 150 127 151 127 152 127 231

EAN kód 400 371 805 1810 400 371 805 1827 400 371 805 1834 400 371 805 2633

Tartalék damilfej
Cikksz. / EAN kód

127 234
400 371 805 2664

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

Tartalék vágótárcsa
Cikksz. / EAN kód

112 906
400 371 804 4171

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.



Cikksz. EAN kód 116 118 L 118 B 107 L-S 120 130 H 132 141

Tartalék damilfej, basic
Menetméret: M 10 x 1,25 l127 234 400 371 805 2664       

Tartalék damilfej, félprofi
Menetméret: M 10 x 1,25 l127 235 400 371 805 2671       

Vágótárcsa fűhöz
250 x 25,4 (háromágú) 112 906 400 371 804 4171 – – – – – – – 

Vágótárcsa bozóthoz
250 x 20 (háromágú) 127 240 400 371 805 2725–       

Vállheveder, basic 127 250 400 371 805 2824       

Vállheveder, félprofi 127 251 400 371 805 2831– –  –    

Vállheveder, profi 127 252 400 371 805 2848– –  –    

Szegélynyírók és motoros fűkaszák:
minőségi tartozékok minőségi fűkaszákhoz  

Figyelem: A készlettől függően tisztán solo vagy AL-KO termékek is kiszállításra kerülhetnek, melyek felépítése
azonos, csupán megjelenésük különbözik a bemutatott termékektől.

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.





Homlokgerendás fűnyíró:
fordulékony gép természetes
kertekhez A magas füvű legelőkön és az ökologikus művelésű,

természetes kertekben éppen olyan gépekre van
szükség, mint ez a homlokgerendás fűnyíró, mely
egyaránt jól megbirkózik a takarmányfűvel és a
vadnövényekkel is. A mozgatható fűterelő, valamint
a kerék és a gerenda közötti kisebb távolság 
észrevehetően javítja a levágott fű lerakását,
a tokozott menesztő, a különlegesen edzett ESM 
késes vágószerkezet és az állítható magasságú 
talpak pedig hosszú élettartamot garantálnak.

Állítható magasságú,
rezgéscsillapítással
ellátott tolókar

Erős Briggs & Stratton
benzinmotor

1 előre- és  
1 hátramenet

Széles, felfújható abroncsok
az optimális húzóerőért

Mozgatható
fűterelő a tökéletes
rendrakáshoz

Fokozatmentesen állítható
magasságú talpak



Ez a rendkívül erős, vágószerkezettel
és vágóművel, talajmaróval és töltögetőekével, 
valamint seprőhengerrel felszerelhető kombigép 
tökéletes partner a gyepápolás, a talajművelés és
a takarítási munkák terén. A hótoló lapnak és 
a hóláncnak köszönhetően téli használatra is 
alkalmas. És ami a legjobb: a 2,5 kW teljesítményű 
alapgép – igény és szükség szerint – a hat 
választható tartozék bármelyikével felszerelhető.

Kombigép:
egy gép – számos lehetőség

Erős benzinmotor

Széles, felfújható abroncsok
az optimális húzóerőért

Csigahajtómű

Ékszíjhajtás

Tetszés szerint
választható tartozékok

Állítható magasságú
és elfordítható tolókar

1 előre- és  
1 hátramenet



Motoros kapa:
bármilyen talajjal megbirkózik

Opcionálisan felszerelhető
töltögetőeke

Könnyen elérhető gázkar

1 vagy 2 előre- és
1 hátramenet

Akár 75 cm-es
munkaszélesség

Lánchajtás Beépített
szállítókerék

Ergonomikus 
tolókar, állítható 
magasságú és 
oldalra dönthető

Erős és tartós teljesítmény a
Honda motornak köszönhetően



Lombfúvók/-szívók:
viharos idők kertben, réten és mezőn

Amikor ősszel hullik a lomb, jó, ha kéznél van a lombfúvó 
és a lombszívó. A kompakt solo by AL-KO 442 egy 
gépben ötvözi a két gép előnyeit, így először összegyűjti, 
majd felszívja a lehullott leveleket – a különböző 
funkciók közötti váltás, és a két fúvóka cseréje csak egy 
kézmozdulat.

Elektromos biztosítással rendelkező
csatlakozónyílások

Íves csőforma a tökéletes
egyensúlyért

Nagy légmennyiség-áramlás
fújás üzemmódban

Erős szívóteljesítmény
nedves lomb esetén is

Minimális rezgés a rezgéscsillapításnak
köszönhetően

Gázkar rögzítése a fáradságmentes
munkavégzéshez

2 fúvóka beépített benyúlás
elleni védelemmel

Könnyű súly, könnyű 
kezelhetőség



Lombszívó:
nagy szívóerő a
tökéletes tisztaságért

Ergonomikus tolókar biztonsági
kapcsolókarral

XXL-es méretű, 200 l
űrtartalmú gyűjtőzsák

Oldalsó cipzár az egyszerű
ürítés érdekében

75 cm-es szívószélesség

Masszív,
2 tengelyes kivitel

Golyóscsapágyazott
kerekek

Porszórt
acéllemez ház

Erős légturbina

Opcionális szívótömlő
fúvókával



Forgókéses aprító:
nagy, ha aprításról van szó

Innovatív vágómű, ferdén
elhelyezett késekkel

Nagy töltőnyítás és
továbbfejlesztett önbehúzó

Kiegészítő kés
az előaprításhoz

Széles futómű
a stabilitás érdekében

Golyóscsapágyazott,
XXL-es kerekek
a könnyű 
szállíthatóságért

230 és 400 V-os
változatban is kapható

Külön ágadagoló
43 mm Ø-ig





Rezgéscsillapítás
a fáradságmentes munkavégzésért

2 különböző
vágási hossz

Gumírozott fogantyú

Edzett, speciális
acélból készült kések

Gumiborítású fogantyú

3 fokozatban
állítható fogantyú

Optimális
súlyeloszlás

Könnyen elérhető
kezelőelemek

Beépített ütközés és
ütésvédelem

Nagy, könnyen ellenőrizhető
üzemanyagtartály

Benzinmotoros sövényvágó:
gyors és tökéletes vágás



Elektromos sövényvágó:
optimális vágás

5 fokozatban állítható fogantyú a
precíz munkavégzésért minden irányban

Többfunkciós fogantyú,
ideális magas és széles sövényekhez

Erős villanymotor
a tiszta vágásért

Minőségi késsínek
masszív alumínium profillal

Lézervágott,
gyémántköszörült kések

Beépített ütközés és
ütésvédelem

55 cm-es vágóhossz

Beépített túlterhelés elleni védelem
a hosszú élettartamért





Benzinmotoros láncfűrészek:
mindenen átvágják
magukat

Professzionális vágókészlet
különböző hosszúságokkal

Oldalsó láncfeszítés

Könnyen 
nyitható fedél*

Fogantyú optimalizált
ergonómiával

Automata 
lánckenés



6238

6240

Az igényes felhasználóknak szánt, nagy 
teljesítményű, kompakt fűrészeknek nemcsak 
erős, nikkel/szilícium bevonatos hengert 
tartalmazó hajtóműve, kevés karbantartást 
igénylő felépítése, valamint a lánc- és sínkenő 
rendszere meggyőző – de jól is kezelhetők és 
optimális a fogásuk.  

Benzinmotoros láncfűrészek:
masszív, kifogástalan
munkát végző gépek

Hatalmas teljesítményüknek köszönhetően a 
tűzifa feldarabolása, az ácsmunkák, de a kisebb 
vagy közepes fák esetenkénti kivágása sem okoz 
gondot.  
A fűrészek masszív, ugyanakkor könnyű 
felépítése kényelmes munkát tesz lehetővé
még mostoha körülmények között is.

Ügyes segítőtárs

Könnyen karbantartható

Fák gallyazása, kisebb fák kivágása vagy tűzifa
feldarabolása – ennek a könnyű és kézre álló,
kompakt fűrésznek ez nem probléma. 37,2 cm³
hengerűrtartalmával, 1,2 kW-os teljesítményével
tökéletes és sokoldalú gép házkörüli és kerti
használatra. Az eredeti Oregon láncvezető- és
láncalkatrészek (35 cm / 3/8” spec.) jó vágási 
teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.

Cikksz. 127 387

40 cm-es láncvezetőjével és a 3/8”-os spec. lánccal 
ez a kompakt fűrész nemcsak teljesítményével
(1,5 kW / 40,1 cm³) és az integrált könnyű indítással 
tűnik ki, de csekély karbantartási igényével is. Így 
például a légszűrő nagyon egyszerűen kivehető és 
megtisztítható, az oldalfeszítő segítségével pedig 
egy kézmozdulattal megfeszíthető a lánc.

Cikksz. 127 392



Ez a profi fűrész egy nagy teljesítményű gép, extrém
terhelésekhez. A legkorszerűbb motortechnikával
felszerelve, 2,0 kW-os teljesítménnyel és 46,5 cm³-es
hengerűrtartalmával erős növekedésű állományok
vagy keményfa fűrészelése során tudja a legjobban
bebizonyítani hatalmas teljesítőképességét.
Az Easy Start rendszer és a Ready-to-Start kapcsoló 
pedig tovább növelik a kényelmes kezelhetőséget.
A 38 cm hosszú vágókészlet és a „325”-ös láncosztás
mellett további hosszúságok is kaphatók.

Cikksz. 127 520

Ez a profi fűrész, 2,2 kW-os teljesítményével és
viszonylag kis súly mellett kényelmet biztosító
felszereltségével, 38 cm hosszú vágókészletével és
a „325”-ös láncosztással minden tekintetben 
megfelel a professzionális erdészeti munka 
követelményeinek. Akárcsak az összes profi modell 
esetében, az optimális ergonómiájú fogantyúnak 
és a nagyméretű rugókkal biztosított, többszörös 
rezgéscsillapításnak köszönhetően vibráció szinte 
alig érezhető.

Cikksz. 127 521

6646

Az univerzális és profi fűrészek a legjobb 
minőségnek, a tökéletes tömeg/teljesítmény 
aránynak és az optimális kezelhetőségnek 
köszönhetően kiváló feltételeket teremtenek 
a legjobb munkavégzéshez – ipari használat 
során is. A gép további előnyei a professzionális 
vágókészletek, a javított légvezetés, az 

Benzinmotoros láncfűrészek –
a legjobb minőség professzionális 
felhasználóknak

oldalsó láncfeszítés, valamint a kiváló minőségű, 
kompenzátoros porlasztó – csakúgy, mint
a magnézium forgattyúház, az átgondolt ergonómia, 
a jó gyorsulás és a hatékony rezgéscsillapítás.
A háromrészes, kovácsolt főtengely pedig maximális 
kopásállóságról gondoskodik.

6651 Nagy nyomatékú csúcsmodell

Azonnal használatra kész



Benzinmotoros láncfűrészek: 
műszaki adatok

6238 6240 6436 6442 6646 6651 6656

Hengerűrtartalom 37,2 cm3 40,1 cm3 35,2 cm3 41,9 cm3 46,5 cm3 50,9 cm3 55,5 cm3

Teljesítmény 1,2 kW / 1,6 LE 1,5 kW / 2,0 LE 1,5 kW / 2,0 LE 1,7 kW / 2,3 LE 2,0 kW / 2,7 LE 2,2 kW / 3,0 LE 2,4 kW / 3,2 LE

Tömeg/teljesítmény arány3,8 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

Tömeg 4,6 kg 4,6 kg 4,8 kg 4,8 kg 5,6 kg 5,6 kg 5,6 kg

Láncvezető hossza 35 cm / 14" 40 cm / 16" 35 cm / 14" 40 cm / 16" 38 cm / 15" 38 cm / 15" 45 cm / 18"

Láncosztás
fűrészfog kialakítása

3/8" spec. 
lekerekített

3/8" spec. 
lekerekített

3/8" spec. 
lekerekített

3/8" spec. 
lekerekített

.325" 
lekerekített

.325" 
lekerekített

.325" 
lekerekített

Oldalsó láncfeszítés       

Rezgéscsillapítás       

Olajmennyiségszabályzó      

Levegő előmelegítése
télen – –     

Szerszám nélkül
cserélhető légszűrő   – – – – –

Szerszám nélküli 
tanksapkák       

Dekompressziós szelep – – – –   

Easy Start rendszer       

Szivató       

Ready-to-start kapcsoló– –     

Cikksz.
EAN kód

127 387
400 371 805 6457

127 392 
400 371 805 6594

127 429
400 371 805 8208

127 430
400 371 805 8215

127 520
400 371 805 9823

127 521
400 371 805 9830

127 564
400 371 806 0447

Opcionális vágókészletek 6646 6651 6656 

Vágóhossz
Láncosztás / fűrészfog kialakítása
Cikksz. / EAN kód

–
45 cm / 18"
.325" / lekerekített
127 561 / 400 371 806 0416

38 cm / 15"
.325" / lekerekített
127 522 / 400 371 805 9847

Vágóhossz
Láncosztás / fűrészfog kialakítása
Cikksz. / EAN kód

– –
45 cm / 18"
3/8" / egyenes
127 562 / 400 371 806 0423

Vágóhossz
Láncosztás / fűrészfog kialakítása
Cikksz. / EAN kód

– –
50 cm / 20"
3/8" / egyenes
127 563 / 400 371 806 0430

Alapgép 
(láncvezető és lánc nélkül)

6646 6651 6656 

Cikksz. / EAN kód 127 523 / 400 371 805 9854 127 524 / 400 371 805 9861 127 525 / 400 371 805 9878



Bio láncolaj
Tisztán növényi eredetű, nagy
teljesítményű fűrészláncolaj
kiváló korrózió- és elgyantásodás
elleni védelemmel.
1,0 l: cikksz. 113 480 
EAN kód  400 371 805 6662

5,0 l: cikksz. 113 530 
EAN kód 400 371 805 7317

Elektromos láncfűrész:
a csendes fűrész benti és kinti munkákhoz

Ez az erős és egyenletes járású, elektromos láncfűrész kiválóan
alkalmas zárt helyiségekben vagy a ház közelében végzett 
munkákhoz, például építési munkákhoz vagy tűzifa darabolásához.
A 2,5 kW-os motor nagy nyomatékot, a szerszám nélküli beállítás és
a 40 cm os speciális láncot tartalmazó vágókészlet pedig 
maximálisan kényelmes kezelést biztosít.

Cikksz. 127 253

621
Teljesítmény 2,5 kW

Tömeg 4,3 kg

Láncvezető hossza 40 cm / 16"

Láncosztás 3/8" spec.

Szerszám nélküli
láncfeszítés 

Átlátszó
láncolaj-tartály 

Szerszám nélküli
tanksapkák 

Kábelrögzítő 

Cikksz. 127 253

EAN kód 400 371 805 3425

Zubehör

Láncolaj (1,0 l)
Ásványi fűrészláncolaj jó
korrózióvédelemmel és kiváló
öregedésállósággal.
Cikksz. 112 918
EAN kód 400 371 804 4843

Kétütemű olaj (1,0 l)
Alacsony füstkibocsátású,
félszintetikus és önkeveredő
univerzális kétütemű motorolaj
Fuel Fresh üzemanyag-stabilizáló
adalékkal a kétütemű keverékek
hosszabb idejű tárolásához.
Cikksz. 112 896  
EAN kód 400 371 804 4034

Láncvédő
58 x 14 cm, univerzális
Cikksz. 127 199
EAN kód 400 371 805 2312

Tartozékok láncfűrészekhez 
üzemanyagok / láncvédők

Könnyen kezelhető elektromos láncfűrész

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.





*csak a 700 E / 760 TE modelleknél

Hómarók:
intsen búcsút a hónak

Kényelmes
kezelés

Áttekinthető kezelőpanel*

Fűthető fogantyúk*

Akár 15 m-es
szórási távolság

Télálló OHV
motorok

55-76 cm-es
munkaszélesség

Forgatható
kidobókürt

1 és 2 fokozatú
működési elv

Optimális húzóerő
a széles abroncsoknak
vagy a gumitalpnak
köszönhetően



Divatos munka- és
szabadidő-ruházat

A 3 rétegű laminátumból készült, szél- és vízálló,
valamint rendkívül jól lélegző softshell kabát az
erős és kopásálló anyagnak köszönhetően 
rendkívül tartós. Polár bélése különösen 
kényelmes viseletet biztosít. A kabát számos 
zsebbel és állítási lehetőséggel rendelkezik: 
az ujjak lecipzározásával a kabát praktikus 
mellényként viselhető.

2 az 1-ben softshell kabát

Strapabíró, szélálló polárkabát elülső cipzárral és
megerősített részekkel, a jól ismert Helly Hansen
minőségben (270 g/m2), mely munkára, de akár
szabadidős használatra is kiválóan alkalmas.

A szegélyben futó húzózsinór, valamint a
hüvelykujj-bújtatóval ellátott hosszú ujjak kiváló
illeszkedést biztosítanak, a fényvisszaverő díszcsík
pedig még nagyobb biztonságot.

Polárkabát

Méret  Cikksz. EAN kód
M 127 279 400 371 805 3630
L 127 280 400 371 805 3647
XL 127 281 400 371 805 3654
XXL 127 282 400 371 805 3661
3XL 127 283 400 371 805 3678

Méret  Cikksz. EAN kód
S 127 272 400 371 805 3562
M 127 273 400 371 805 3579
L 127 274 400 371 805 3586
XL 127 275 400 371 805 3593
XXL 127 276 400 371 805 3609
3XL 127 277 400 371 805 3616



Pótalkatrészek

Válassza az eredeti AL-KO pótalkatrészeket és tartozékokat!
A mi tapasztalatunk az Ön biztonsága és kényelme.

Az AL-KO Gardentech egyet jelent a legjobb minőséggel. Ezért a termékek élettartama
még gyakori használat esetén is rendkívül hosszú. Ennek ellenére kopás vagy javítási
munkák következtében szükségessé válhat egyes alkatrészek cseréje. Ilyen esetben
feltétlenül eredeti AL-KO pótalkatrészeket és tartozékokat válasszon! A legjobb 
minőséget és a tökéletes biztonságot ugyanis csak olyan alkatrészek garantálhatják, 
melyek az AL-KO termékek technikai és minőségi jellemzőinek a legapróbb részletekig 
megfelelnek.

Ezért a szükséges eredeti pótalkatrészek és tartozékok többsége a www.kerthobby.hu 
oldalról bármikor lehívható. Egy szolgáltatás, mely a minimálisra csökkenti gépei állásidejét.
Csak eredeti AL-KO pótalkatrészek és tartozékok esetén biztosítható valamennyi egymással 
összehangolt alkatrész optimális működése, és tartható fenn az AL-KO termékek kiváló
minősége és megbízhatósága. A garancia pedig kizárólag eredeti AL-KO pótalkatrészek és
tartozékok használatával érvényes, illetve marad érvényben javítás esetén.

Az eredeti AL-KO pótalkatrészek további különleges előnyökkel is rendelkeznek. 
A sorozatgyártású termékek valamennyi fejlesztése érinti a megfelelő eredeti 
alkatrészeket is. A csavaroktól kezdve az összetett vezérlőáramkörökig: az eredeti AL-KO
és solo by AL-KO alkatrészekben sok évtized gyártói tapasztalatán alapuló tudás rejlik.

Az eredeti AL-KO pótalkatrészekből és tartozékokból hivatalos márkakereskedéseink
is profitálnak. A mindig pontosan illeszkedő komponensek rövid javítási időket és 
kedvező javítási ajánlatokat tesznek lehetővé.  

Röviden: biztonságos, minőségi és mindig pontosan passzol – javítás vagy karbantartás
esetén mindig az eredeti AL-KO pótalkatrész és tartozék a jó választás. A termékek 
tartós és megbízható használatának ez az alapja.



Megnevezés Cikksz.Oldal Hang-
nyomás-
szint

Hang-
teljesítmény-
szint

Hang-
teljesítmény-
szint

Bizonytalan-
sági
tényező

Vibrációs
szint

Bizonytalan-
sági
tényező

BENZINMOTOROS ÉS ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK
548 K 127 448 78 83 97 98 1 3,5 1,8

553 K 127 148 79 88 97 98 2 4 2

4858 VS ALU 127 449 79 86 95 96 2 6 2

5378 VS ALU 127 462 79 88 96 98 2 6 2

4218 P-A 127 450 81 86 95 96 2 6 2

4718 P-A 127 451 81 86 95 96 2 6 2

4718 SP-A 127 452 81 86 95 96 2 6 2

4238 P-A 127 453 86 86 95 96 2 6 2

4238 SP-A 127 454 86 86 95 96 2 6 2

4738 P 127 455 86 86 95 96 2 6 2

4738 SP-A 127 456 86 86 95 96 2 6 2

4738 SP 127 457 87 86 95 96 2 6 2

4757 VS 127 393 87 86 95 96 2 6 2

5239 SP-A 127 535 87 88 96 98 2 6 2

5257 VS 127 394 87 88 96 98 2 6 2

5278 VS 127 459 87 88 96 98 2 6 2

4739 VSI-A 127 536 89 86 95 96 2 6 2

4758 VSI 127 461 89 86 95 96 2 6 2

4705 E 127 154 91 85 94 95 2 6 2

TALAJLAZÍTÓ
516 127 374 93 80,0 77,0 79,0 0,5 3,5 0,5

518 127 375 93 80,0 92,5 93,0 0,5 3,5 0,5

4005 VB 127 320 93 83 93 96 3 2,9 -

MOTOROS FŰKASZÁK
116 127 150 102 91 107 110 3 7 1,5

118 L 127 151 102 104 111 116 5 9 1,5

118 B 127 152 102 104 111 116 5 9 1,5

107 L-S 127 231 102 104 111 116 5 9 1,5

120 127 153 103 94 111 113 2 9 1,5

130 H 127 232 103 95 103 107 2,5 4,3 2,5

132 127 433 103 95,3 110 113 3 7,2 1,5

141 127 434 103 95,7 110 113 3 8,2 1,5

HOMLOKFŰNYÍRÓ / KOMBIGÉP
5001-R III 127 469 109 90 102 104 2 25,99 10,4

Combi BF 5002-R I 127 470 109 80 92 93 2 5,5 0,7

MOTOROS KAPÁK
7505 VR 127 321 113 83,8 95,4 96 0,4 7,39 0,22

7505 V2R 127 322 113 83,8 95,4 96 0,4 7,39 0,22

LOMBSZÍVÓ / LOMBFÚVÓ
442 127 380 115 93,9 106,6 109 2,4 2,0 1,5

750 P 127 141 117 86 98 2 6 2

KOMPOSZTAPRÍTÓ
TCS Duotec 2500 119 684 119 102 113 115 2 – –

TCS Duotec 3000 119 685 119 102 113 115 2 – –

mért
LpA [dB(A)]

mért
LwA [dB(A)]

garantált
LwA [dB(A)]

garantált
ahw (m/s2) K (m/s2)

Hangnyomásszint
K

pA
 [dB(A)]

Áttekintés – műszaki adatok

A műszaki változtatások joga fenntartva.
* r.= rendelésre



get. 

Az árváltoztatások és műszaki változtatások joga fenntartva. 
Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. 
Rendelési sz. 2300879 (HU) / 01-2019
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