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ŘEŠENÍ TECHNIKY SEČENÍ
V 50. letech 20. století žil v jižním Německu vynálezce Alfred Schefenacker 
(AS), který se stal naším zakladatelem a propůjčil nám své jméno. Při svých 
každodenních procházkách Stuttgartem viděl obtíže, s jakými se vinaři 

potýkali při sečení trávy mezi příkrými a úzkými řadami místních vinic. Jelikož 
ležely na strmé stráni, sekaly se vinice pouze jednou v roce a po prořezávání 
zůstávaly všude pod révou husté podrosty. Pro náročnou práci, kterou sečení 

představovalo, se viditelně nenabízelo žádné kloudné řešení, a tak  
se Schefenacker rozhodl, že ho najde.

Jelikož věděl, že srdcem každé sekačky je motor, zkonstruoval Alfred svůj  
vlastní účelově uzpůsobený dvoudobý motor, který poháněl do svahů první 
sekačku Allmäher®, což v překladu znamená univerzální sekačka. Robustní,  

agilní a specificky zkonstruovaná sekačka Allmäher® pro náročný terén 
představovala pro společnost AS-Motor významnou inovaci, která výrazně 

usnadňuje jindy obtížný úkol. Společnost AS-Motor zůstane v nadcházejících  
letech hlavní inovativní silou. Dnes je jedním z nejdůvěryhodnějších evropských  
a celosvětových výrobců profesionálních travních sekaček, které nachází své využití 

v obcích, při udržování trávníků, u zahradních architektů, podnikatelů a soukromých 
uživatelů. Její historie s technickými milníky představuje kulturu inovace, která udržuje 

společnost AS-Motor na samém čele průmyslového odvětví.

Společnost AS-Motor navrhuje všechny své stroje ve vlastním areálu, počínaje silným 
výzkumným a konstrukčním týmem složeným z 12 pracovníků až po testování, 

komponenty, výrobu a konečnou montáž.

Když dnes pojedete jižním Německem, zahlédnete cestou farmáře, jak pracují se svými 
sekačkami značky Allmäher®, které si pořídili před 30 lety. O několik mil dále po silnici stále 
vyrábí ve svém sídle v Bühlertannu sociálně a ekologicky odpovědná společnost AS-Motor 

sekačky Allmäher v původním provedení a potvrzuje platnost zakladatelské filozofie Alfreda 
Schefenackera z roku 1959 – trvanlivě zkonstruované robustní stroje coby vize budoucnosti.

Eberhard Lange  
Výkonný ředitel a vnuk 
 zakladatele společnosti

 »Každý den se vám se svým motivovaným týmem snažím poskytnout 
ty nejkvalitnější a nejvytrvalejší stroje.«
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AS PRODUKTY

AS Mulčovací sekačky trávy
Mulčovací sekačky – časově úsporná alternativa! Dnešní tráva bude zítra hnojivem. Mulčovací sekačky AS nejenom sečou trávu 
jemně, ale zároveň ji rozemílají a rozhazují. Tráva tak tlí rychle a hodnotné živiny se vrací jako prakticky „neviditelné“ hnojivo 
zpět do trávníku. Již žádné zdlouhavé hrabání a nákladná likvidace.

AS Profesionální sekačky trávy
Máte rádi krásné a zelené trávníky? Existuje celá řada 
trávníků: strmé nebo rovné, s krátkou nebo dlouhou 
trávou a s nerovným terénem, který má rozhodující 
význam. Společnost AS-Motor disponuje sekačkou 
vhodnou pro každý typ trávníku. K dispozici jsou 
i modely, které mají pohon na všechna kola, zpátečku 
a brzdu.

Allmäher® – mistr mezi křovinořezy. Tento stroj značky 
Allmäher® je vyroben pro práci v náročných podmínkách, 
kde v obtížném terénu proniká extrémně hustým porostem, 
pracuje na svazích i v hrubém terénu a přitom lehce 
manévruje okolo překážek a stromů.
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AS Traktorové sekačky Allmäher
Požadujete něco většího? Pak je robustní a univerzální sekačka AS Allmäher přesně tím, co potřebujete! Ať jde o rozsáhlé oblasti, keře, podrost 
nebo trávu dosahující výšky až 1,50 m, naše traktorové sekačky si s nimi poradí. Pokud je terén strmý, dobře vám poslouží naše modely 
s pohonem na všechna kola. Zvolte jeden z deseti modelů, který je vhodný pro vaše osobní nebo profesionální použití.

AS Cepové sekačky
Tyto sekačky si dokáží poradit s vysokou trávou a keřovitými 
porosty, strmými svahy i s neznámým terénem. Cepové 
sekačky AS se vyhýbají cizím předmětům na zemi a přitom 
dokonale rozemílají a rozhazují posečenou trávu a keře. 
To přináší vysoký výkon a zvýšenou bezpečnost.

AS Rotační sekačky
Rotační sekačky AS sečou  
trávu velmi nízko u země  
a kladou ji do úhledných 
řádků. Sběr posečené trávy 
je jednoduchý a zdlouhavé 
hrabání se stává zbytečností.

AS Odstraňovače plevele
Je šetrný k povrchu a plevel 
odstraňuje mechanicky. 
Řada AS W Hex odstraňuje 
vzrostlý plevel 
ze zpevněných ploch 
a hran obrubníků rychle, 
bezpečně a efektivně.
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Veškeré doplňující technické informace a emisní hodnoty našich produktů jsou uvedeny na našich webových stránkách na adrese: www.as-motor.com

    

AS PRODUKTY Maximální plošný výkon
v m2/hod (V Max × sekací šířka)          Maximální výška podrostu v cm

MULČOVACÍ SEKAČKY TRÁVY
AS 460 Clip A

AS 530 Clip A

AS 420 ProClip 4T   

AS 470 ProClip 4T 

AS 510 ProClip 4T A a 2v1   

AS 510 ProClip 2T ES A a 2v1

PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY TRÁVY
AS 53 2T ES 4WD a 4WD RB 

AS 531 4T MK a 4T MK B

AS 531 2T ES MK B 

ALLMÄHER®

AS 21 2T ES

AS 21 4T B&S a Comfort

AS 26 2T ES

AS 28 2T ES

AS 63 2T ES

AS 63 4T Honda a B&S

AS 65 4T B&S

AS 65 2T ES

AS 65 Scout

AS 73 4T B&S

CEPOVÉ SEKAČKY
AS 701 SM

AS 901 SM

ROTAČNÍ SEKAČKY
AS 565 KM

AS 625 KM

TRAKTOROVÉ SEKAČKY ALLMÄHER
AS 799 Rider

AS 800 Freerider

AS 900 Enduro

AS 980 Enduro

AS 915 Sherpa 2WD

AS 920 Sherpa 2WD

AS 940 Sherpa 4WD  

AS 940 Sherpa 4WD XL a RC

AS 1040 YAK 4WD

ODSTRAŇOVAČE PLEVELE
AS 50 WeedHex

AS 30 WeedHex

AS 30 E-WeedHex

1 000

1 100

1 700

2 100

2 100

2 000

2 500

2 100 (2 300)

2 300

1 400

1 500

1 700

2 500

2 900

2 500

3 700

3 600

1 100

1 600

6 400

6 400

6 800

9 000

9 450

9 450

10 000

5 500

6 000

18

18

15

15

30

40

                      40   

                               50    

40

90

90

90

90

60

150

150

130

100

100

120

60

60

60

80

120

150

120

130

150

150

150

2 400

2 300

3 300

2 500

seče zelený podrost do max. průměru 40 mm

mulčování / boční výhoz

mulčování / boční výhoz

(čištění obrubníků přibl. 2 500 m/h)

80 (B&S 90)

20

20

AS-MOTOR OBLASTI NASAZENÍ

1 000

700

700
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Vhodný Doporučený

    

AS PRODUKTY Vhodnost pro svah
rovný › stoupající › velmi strmý

Profesionální 
využití Žací skříň Jízda

MULČOVACÍ SEKAČKY TRÁVY
AS 460 Clip A mulčování náhon zadní kola 3rychl.

AS 530 Clip A mulčování náhon zadní kola 3rychl.

AS 420 ProClip 4T   mulčování –

AS 470 ProClip 4T mulčování –

AS 510 ProClip 4T A a 2v1   mulčování nebo boční výhoz náhon na zadní kola Vario

AS 510 ProClip 2T ES A a 2v1 mulčování nebo boční výhoz náhon na zadní kola Vario

PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY TRÁVY
AS 53 2T ES 4WD a 4WD RB boční výhoz na 4 kola Vario

AS 531 4T MK a 4T MK B mulčování, sběr nebo zadní výhoz       náhon na zadní kola Vario

AS 531 2T ES MK B 3v1 mulčování, sběr nebo zadní výhoz náhon na zadní kola Vario

ALLMÄHER®

AS 21 2T ES mulčování s bočním výhozem náhon na zadní kola

AS 21 4T B&S a Comfort sekání s bočním výhozem náhon na zadní kola

AS 26 2T ES mulčování s bočním výhozem náhon na zadní kola

AS 28 2T ES mulčování s bočním výhozem náhon na zadní kola 2rychl

AS 63 2T ES mulčování se zadním výhozem náhon na zadní kola Vario

AS 63 4T Honda a B&S mulčování se zadním výhozem náhon na zadní kola Vario

AS 65 4T B&S mulčování se zadním výhozem náhon na zadní kola Vario

AS 65 2T ES mulčování se zadním výhozem náhon na zadní kola Vario

AS 65 Scout lesní a sadový křovinořez náhon na zadní kola 5rychl.

AS 73 4T B&S mulčování se zadním výhozem náhon na zadní kola 5rychl.

CEPOVÉ SEKAČKY
AS 701 SM mulčování cepy náhon na zadní kola 5rychl.

AS 901 SM mulčování cepy náhon na zadní kola 5rychl.

ROTAČNÍ SEKAČKY
AS 565 KM rotační s bočním výhozem náhon na zadní kola

AS 625 KM rotační s bočním výhozem náhon na zadní kola 2rychl.

TRAKTOROVÉ SEKAČKY ALLMÄHER
AS 799 Rider sekání se zadním výhozem náhon zadní kola hydrostatický

AS 800 Freerider mulčování se zadním výhozem náhon zadní kola hydrostatický

AS 900 Enduro sekání s bočním výhozem náhon zadní kola hydrostatický

AS 980 Enduro sekání s bočním výhozem náhon zadní kola hydrostatický

AS 915 Sherpa 2WD mulčování se zadním výhozem náhon zadní kola hydrostatický

AS 920 Sherpa 2WD mulčování se zadním výhozem náhon zadní kola hydrostatický

AS 940 Sherpa 4WD  mulčování se zadním výhozem náhon na 4 kola hydrostatický

AS 940 Sherpa 4WD XL a RC mulčování se zadním výhozem náhon na 4 kola hydrostatický

AS 1040 YAK 4WD mulčování cepy náhon na 4 kola hydrostatický

ODSTRAŇOVAČE PLEVELE
AS 50 WeedHex náhon na zadní kola Vario

AS 30 WeedHex –

AS 30 E-WeedHex –

(RC)

140                    160
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AS KVALITA

Jistota, že vytváříme nadčasové hodnoty, nás motivuje 
a naplňuje každý den novou energií.

www.as-motor.com8



VYROBENO V NĚMECKU
Společnost AS-Motor se zaměřuje na hloubku vertikální integrace; vyvíjíme a vyrábíme 
téměř veškeré komponenty v našich vlastních výrobních závodech v Německu. 
To je jediný způsob, jak zajistit kvalitu a spolehlivost „Made in Germany“ v námi 

chápaném smyslu slova.

Konstrukce a vývoj
Realizujeme své vlastní nápady a splňujeme aktuální tržní požadavky, počínaje novými 
pracemi na vývoji s podporou nástrojů CAD až po konstrukci prototypů, což vždy 

provádíme v souladu s nejpřísnějšími kvalitativními normami.

Nejvyšší stupeň kvality
Motorová zařízení a 2dobé motory vyvinuté ve vlastním areálu společnosti jsou přesně  
a spolehlivě sestaveny zkušenými odborníky. Každý pohyb ruky je dokonale promyšlen 
do všech detailů. Naši pracovníci montáže znají „své produkty“ jako své boty. Kromě 

toho musí každé zařízení absolvovat finální test.

Intenzivní praktický test
Před zahájením sériové výroby jsou naše zařízení podrobena rozsáhlým 
praktickým testům. Prodáváme své produkty výhradně prostřednictvím školených 

a specializovaných obchodníků. To je jediný způsob, jak zajistit vaši ideální podporu 
a to, aby byly originální náhradní díly k dostání i poté, co dojde k ukončení výroby dané 
řady zařízení.

Tehdy...

... jako dnes.

www.as-motor.com 9



AS 2DOBÝ POHON
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Od roku 1959 navrhovala a vyráběla společnost AS-Motor motory speciálně 
určené k použití v našich sekačkách a v příslušné oblasti implementace.  
V tomto směru představuje kvalita, výkon a účinnost vždy ty největší priority.

V důsledku toho také nepřistupujeme na žádné kompromisy, co se týče 
komponentů instalovaných v motorech, a spoléháme výhradně na svůj vlastní 
vnitropodnikový vývoj s vertikální hloubkou integrace přesahující 90 %.

Dvoudobý motor naší výroby je naší hnací silou. Pracuje s vysokým točivým 
momentem a neuvěřitelným výkonem za příznivých hodnot spotřeby. Společnost 
AS-Motor je jediným výrobcem na světě, který zkonstruoval 2dobé motory  

pro ručně vedené motorové sekačky trávy. Tyto motory rovněž splňují požadavky 
uložené Evropskou emisní normou.

Na rozdíl od 4dobých motorů nemají 2dobé motory žádná omezení pro práci  
na svazích. Přijatelný sklon terénu činí 45° i více. Omezení v používání existují pouze  
v limitech bezpečnosti uživatele.

Naši inženýři vytrvale pracují na dalším vylepšení motorů. Posledním milníkem tohoto 
vývoje je pokrokový systém snadného startování „EasyStart“, který značně zvýší  

pohodlí při startování. Proto zůstává 2dobý motor AS světovým mistrem své třídy.

+ Funkce EasyStart snižuje tažnou sílu na startovacím lanku o 60 % a vytažení lanka  
    zkracuje na poloviční délku
+ Digitální zapalovací systém (CDI) snižuje nutné startovací otáčky o 50 %

+ Optimalizované kanály pro směs paliva a vzduchu v motoru a karburátoru
+ Inovativní sestava trysek

+ Minimální spotřeba paliva, snížené hlukové emise a snížené vyvíjení tepla
+ Výkon navíc bez zvyšování otáček

+ Provoz na směs paliva v poměru 1 : 100 nebo 1 : 50 nebo na speciální palivo pro 2dobé motory

MOTORY KONSTRUOVANÉ SPECIÁLNĚ PRO NAŠE SEKAČKY

www.as-motor.com 11

Frézování CNC

Výstupní kontrola – přesný klikový hřídel

Výroba 2dobého 
motoru AS



AS MULČOVACÍ SEKAČKY TRÁVY
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Krásný trávník není příjemný pouze z estetického hlediska, ale přináší 
výhodu v tom, že brání růstu nežádoucího plevele. Ale o tuto nádheru, 

o které sní každý majitel domu, musí být dobře postaráno, a to konkrétně 
pečlivým mulčováním, při kterém zůstane posekaná tráva na trávníku.

Je velmi důležité, aby byly odřezky jemně rozmělněny a poté rovnoměrně 
rozhazovány. Dusík obsažený v odřezcích je velmi rychle mineralizován 
a zůstává dostupný jako živina, ze které může opět narůst tráva i rostliny. 

Mulčování je ukázkovým příkladem pokrokovosti.

Mulčovací sekačky AS umožňují časově úspornou péči o trávník. Posečou 
trávu a nechají ji na místě. Není třeba vícekrát startovat motor, nepotřebujete 

koš na sběr trávy a nemusíte likvidovat odřezky.

Jak sekačka funguje: při mulčování se nejprve několikrát seče tráva a ta je 
poté vynesena nahoru vírem jako ve ventilátoru, aby byla stejným procesem 

okamžitě vpravena dolů. Posečená tráva je rozsekána tak jemně, že se jednoduše 
ztratí mezi stébly, která zůstanou stát, a pak se rychle rozloží a stane se z ní 

hnojivo.

Výhody mulčovacích sekaček společnosti AS-Motor: vysoká stabilita mulčovací 
skříně, trojité ložisko klikového hřídele, mulčovací nůž z pružinové oceli, lehká 

a současně stabilní přední kola. Vysokou trávu (například když se vrátíte domů 
po dovolené) dokáží mulčovat mulčovací sekačky AS se stejným výsledkem.

Pokud jde o výkon, nabízí se řešení schopné zvládnout všechny obtíže. Mulčovací 
sekačky AS jsou k dostání s nebo bez pohonu kol, výkonem motoru do 6 k, šířkou
sečení 42, 46, 47, 51 nebo 53 cm s rozsahem výšky sečení 25 – 90 mm. Velmi důležité 

informace pro uživatele: díky pružinovému centrálnímu výškovému nastavení 
je možné nastavit sekačku během několika sekund na požadovanou výšku sečení.

Kromě toho: na trávníku o přibližné velikosti 1 000 m² se za rok mohou nashromáždit 
až 2 tuny odřezků. Ne všichni mají zahradní kompost a správná likvidace může být 
nákladná. Mulčování vám šetří čas i peníze – nabízí jednoduchou péči o trávník.

ZÁKAZNÍCI DOPORUČUJÍ NAŠE MULČOVACÍ SEKAČKY

www.as-motor.com 13



AS MULČOVACÍ SEKAČKY TRÁVY

Sečení bez sběru trávy: sečení, uchovávání a hnojení 
v jednom pracovním kroku. S modelem AS 530 Clip 
a AS 460 Clip vám nabízíme mulčovací sekačky vysoké 
kvality při jedinečném poměru ceny a výkonu.

AS 530 Clip A

AS 460 Clip A

Pogumovaná ergonomická držadla

Pevná, profilovaná
zadní kola zajišťují
dobrou trakci

Jednodílná řídítka,
polohové nastavení výšky

3 rychlostní stupně

Ocelová mulčovací 
jednotka

7polohové centrální 
výškové nastavení

Výkonný motor OHV
s 196 ccm a hladkým 
chodem

Výkonný motor OHV
se 159 ccm a hladkým 
pracovním chodem

Robustní rám  
s ochrannou konzolou

Vybavený jako 
model AS 530 Clip A

14 www.as-motor.com



Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 530 
Clip A

53 cm
4dobý motor OHV,

196 ccm
3,1 kW (4,2 k)  

při 2 800 min -1
3,6 kW (5,0 k)  

při 3 600 min -1

na zadní kola,
2,6 km/h, 3,2 km/h, 

3,9 km/h

7× centrální,
25–75 mm, 

max. 2 000
53 kg,

D 170 cm, Š 57 cm,
V 105–117 cm

G47100101

AS 460 
Clip A

46 cm
4dobý motor OHV,

159 ccm
2,7 kW (3,7 k)  

při 2 800 min -1
3,0 kW (4,0 k)  

při 3 600 min -1

na zadní kola,
2,6 km/h, 3,2 km/h, 

3,9 km/h

7× centrální,
2 –75 mm, 

max. 1 700
45 kg,

D 140 cm, Š 50 cm,
V 106–115 cm

G47100100

Přehled příslušenství, viz strana 58.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

OCELOVÁ MULČOVACÍ 
SKŘÍŇ
Uzavřená, pevná mulčovací 
skříň s obvodovou stabilizační 
hranou a 3. kuličkovým 
ložiskem pro ochranu 
klikového hřídele.

PÁČKA PLYNU  
A RYCHLOSTI 

Ergonomické provozní prvky, 
3stupňová převodovka, rychlost 
2,6/3,2 a 3,9 km/h.

NASTAVENÍ VÝŠKY 
SEČENÍ
Snadno ovladatelné centrální 
výškové nastavení v 7 krocích.

KOLOVÉ ŠKRABÁKY
Škrabáky na všech čtyřech 
kolech brání ulpívání odřezků 
trávy na kolech.

1.

2. 3.

4.

• Sečení, uchovávání a hnojení v jednom kroku
• Bez sběrného koše, bez nutnosti likvidovat odřezky
• Zvyšuje kvalitu vašeho trávníku
• Chrání trávník před vysycháním
• Časová úspora až 30 %

MULČOVÁNÍ SKÝTÁ PLNO VÝHOD:

Jak zařízení funguje:

Mulčovací nůž z pružinové oceli řeže hladce 
a čistě trávu výšky až 15 cm.

KROK 1

Tráva je rovnoměrně rozvířená a několikrát rozsekaná 
mulčovacím nožem s vícečetným ostřím.

KROK 3

Proud vzduchu od mulčovacího nože rovnoměrně
víří odřezky v mulčovací jednotce

KROK 2

Rozvlákněné odřezky padají do trsů trávy, kde jsou 
prakticky neviditelné. Trávníku se tím vrátí důležité 
živiny a vlhkost. Takto vytvořená vrstva mulčovaného 
materiálu chrání trávník před rychlým odumíráním.

KROK 4

15www.as-motor.com
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AS MULČOVACÍ SEKAČKY TRÁVY

Sledujte naše 
videa na:

Přehled příslušenství, viz strana 58.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 510 
ProClip 2v1  

2T ES  A
51 cm

2dobý motor AS, 
165 ccm

3,4 kW (4,6 k)  
při 3 000 min -1

4,4 kW (6,0 k)  
při 4 500 min -1

na zadní kola,
Variomatic, 

2,1–4,3 km/h

6× centrální,
40–90 mm

max. 2 100
50 kg,

D 139 cm, Š 55 cm,
V 100 cm

G51000101

AS 510  
ProClip 2v1 

4T A
51 cm

4dobý motor B&S, 
850E – řada I/C,

190 ccm

3,2 kW (4,3 k)
při 2 800 min -1

4,2 kW (5,7 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola, 
Variomatic,

2,0–4,0 km/h

6× centrální,
40–90 mm

max. 2 000
45 kg,

D 139 cm, Š 55 cm, 
V 100 cm

G51000104

AS 510 
ProClip  
2T ES  A

51 cm
2dobý motor AS, 

165 ccm
3,4 kW (4,6 k) 

při 3 000 min -1
4,4 kW (6,0 k)  

při 4 500 min -1

na zadní kola, 
Variomatic,

2,1–4,3 km/h

6× centrální,
40–90 mm

max. 2 100
48 kg,

D 139 cm, Š 55 cm, 
V 100 cm

G51000100

AS 510  
ProClip 4T A

51 cm
4dobý motor B&S,
850E – řada I/C,

190 ccm

3,2 kW (4,3 k)  
při 2 800 min -1

4,2 kW (5,7 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola, 
Variomatic,

2,0–4,0 km/h

6× centrální,
40–90 mm

max. 2 000
43 kg

D 139 cm, Š 55 cm, 
V 100 cm

G51000103

Sekání a rozemílání trávy a její současné vracení 
do trávníku v podobě hnojiva – s modelem AS 510 
dokonce můžete sekat středně vysokou trávu časově 
úsporným způsobem. Speciální nůž z pružinové oceli 
uvnitř stabilní mulčovací skříně štěpí trávu na tak úzké 
kousky, že časově zdlouhavý sběr trávy již není více nutný. 
Díky perfektně vyvážené, stabilní a agilní konstrukci 
sekačky můžete sekat trávu bez námahy a zvyšovat 
kvalitu svého trávníku.
Nyní je sekačka v provedení 2v1, které seče vyšší trávníky 
a trávu do výšky až 50 cm.

AS 510 ProClip

Silná, profilovaná 
zadní kola vyvíjí 
jedinečnou trakci

Stabilní dvojitý rám

Mulčovací skříň z masivní oceli

Plynule měnitelná
rychlost (Variomatic)

Modely 2v1 jsou vybaveny 
z výroby snadno nasaditelným 
mulčovacím plechem a bočním 
výhozovým tunelem

5litrová palivová nádrž

AS 510 ProClip 2v1 2T ES A  

2dobý motor AS s funkcí EasyStart snižuje 
tažnou sílu na startovacím lanku o 60 % 
a a zkracuje vytažení lanka na polovinu

IN

IN

2    1in

3    1in

Třetí ložisko klikového hřídele
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Přehled příslušenství, viz strana 58.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 420  
ProClip 4T

42 cm
4dobý motor B&S, 

850E, řada I/C,
190 ccm

3,2 kW (4,3 k)
při 2 800 min -1

4,2 kW (5,7 k)  
při 3 600 min -1 –

5× centrální,
40–80 mm

max. 1 000
30 kg,

D 127 cm, Š 46 cm,
V 100 cm

G47000204

AS 470
ProClip 4T

47 cm
4dobý motor B&S,

850E, řada I/C,
190 ccm

3,2 kW (4,3 k)  
při 2 800 min -1

4,1 kW (5,7 k)  
při 3 600 min -1 –

5× centrální,
40–80 mm

max. 1 100
31 kg,

D 131 cm, Š 51 cm,
V 100 cm

G47000103

AS 470  
ProClip 4T

AS 510 
ProClip 4T A

Lehká a jednoduše 
ovladatelná 
v omezených 
prostorech

AS 420  
ProClip 4T
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OCELOVÁ MULČOVACÍ 
SKŘÍŇ
Uzavřená, pevná mulčovací skříň 
s obvodovou stabilizační hranou 
a 3. kuličkovým ložiskem 
pro ochranu klikového hřídele 
před nárazy.

VÝŠKA ŘÍDÍTEK 

Jednoduché a stabilní 
nastavení výšky řídítek
(AS 510 ProClip).

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ 
VÝŠKY
Snadno ovladatelné, centrální, 
pružinové nastavení výšky.

ÚZKÁ PŘEDNÍ KOLA
Úzká a přesto stabilní přední 
kola s 2 kuličkovými ložisky 
minimalizují udusávání trávy.

www.as-motor.com 17



AS PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY TRÁVY
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Model Bezp. brzda Závěr difer. Spojka nože Rychl. Variomatic Třetí ložisko klik. 
hřídele Mulčovací sada

    AS 531 2T ES MK B ● ● ● ● ● ●

      AS 531 4T MK B ● ● ● ● ● ●

      AS 531 4T MK – – ● ● ● ●
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Na profesionály jsou kladeny speciální nároky. Musíte mít dostatečné 
zkušenosti, zvláštní dovednosti a také specifické kompetence k řešení 
problémů.

Společnost AS-Motor nabízí profesionálům nejlepší řešení: sekačky trávy 
AS Professional, které mohou být plným právem popsány jako opravdoví 
pracanti.

Pevná ocelová konstrukce, veliká kola nesená na kuličkových ložiscích, 
silné motory a snadné používání jsou hlavními stavebními kameny 
profesionálních travních sekaček AS. Celkově vzato tvoří tyto prvky základ 
pro profesionální práci s jedinečným výkonem. Při dlouhodobém používání 

můžete rozlehlou plochu posekat bez únavy.

Sekačky AS-Motor jsou proslulé svou přizpůsobivostí na svazích – s pomocí 
dvoudobého motoru můžete sjíždět strmé svahy s téměř jakýmkoli sklonem. 

Pro maximální komfort jsou k dispozici modely s náhonem na všechna kola. 
Výsledek: méně námahy, více zábavy při práci, větší uspokojení s výsledky.

ZAOSTŘENO NA PROFESIONÁLNÍ SEKAČKU TRÁVY AS PROFESSION 
MODEL AS 531 2T MK B

Model AS 531 nabízí agilnost v kombinaci s vynikající stabilitou a robustností. 
Například model AS 531 má enormně sníženou hmotnost, o 20 % ve srovnání  
s předchozím modelem, a zbylá váha byla optimálně rozložena mezi nápravy.

Pro dlouhý a nepřetržitý provoz je model AS 531 vybaven vysoce elastickými úchyty 
motoru pro snížení vibrací a k tomu obzvláště chytrým nápadem: nově vyvinutým 
systémem pro ochranu před vibracemi s pogumovanými řídítky ve tvaru písmene V, 

který odstraňuje důvěrně známé brnění v rukou.

Ve své nejvyšší verzi (AS 531 2T MK B nebo 4T MK B) nabízí tato sekačka speciální 
vlastnost: jde o první ručně vedenou profesionální sekačku trávy se standardní 

bezpečnostní brzdou a diferenciálem s omezeným prokluzem z výroby. Sekačka 
kombinuje snadné používání s nejvyšší bezpečností. Uvolnění spojkové páčky nože 

automaticky zastaví sekačku – tato funkce rovněž slouží jako parkovací brzda, která drží 
sekačku v jakékoli poloze na svahu. 
 

Nyní standardně k dostání se snadno instalovatelnou mulčovací soupravou.  
Základní rysy produktu : 

PRACANTI V AKCI
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Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 531  
2T ES MK B

53 cm
2dobý motor AS, 

165 ccm
3,4 kW (4,6 k)  

při 2 800 min -1

4,4 kW (6,0 k)  
při 4 500 min -1

na zadní kola,
Variomatic, 

3,0–4,5 km/h

6× koly,
30–80 mm

max. 2 300
56 kg,

D 164 cm, Š 55 cm,
V 99 cm

G53100108

AS 531  
4T MK B

53 cm
4dobý motor GSV 

Honda,
190 ccm

3,2 kW (4,4 k)  
při 2 800 min -1

3,8 kW (5,2 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
Variomatic, 

3,0–4,5 km/h

6× koly,
30–80 mm

max. 2 300
55 kg,

D 164 cm, Š 55 cm, 
V 99 cm

G53100111

AS 531  
4T MK

53 cm
4dobý motor GSV 

Honda,
190 ccm

3,2 kW (4,4 k)  
při 2 800 min -1

3,8 kW (5,2 k)   
při 3 600 min -1

na zadní kola,
Variomatic, 

3,0–4,5 km/h

6× koly,
30–80 mm

max. 2 100
54 kg,

D 164 cm, Š 55 cm, 
V 99 cm

G53100112

Přehled příslušenství, viz strana 58.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kola nesená
kuličkovými ložisky

Dvě kola nesena 
kuličkovými 
ložisky

Ocelová skříň 
s boční ochranou

Sběrný koš
75 l s ukazatelem 
naplnění

Nastavení
výšky
       

Bočně stavitelná
řídítka

Výškové nastavení 
jednoho kola

Stabilní rámová konstrukce 
chránící motor

Regulátor rychlosti 
Variomatic

Ovládací páka 
pro spojku nože

Středová tyč: snadný 
přístup ke koši

2dobý motor AS s funkcí EasyStart snižuje
tažnou sílu na startovacím lanku o 60 % 
a zkracuje vytažení lanka na polovinu

AS 531 2T ES MK B

AS 531 s funkcí

AS PROFESIONÁLNÍ

Profesionální profil: stabilní a váhově optimalizovaná ocelová 
konstrukce, snížení vibrací v ruce a paži pomocí tlumicího 
systému VibrationProtect, vysoce výkonné motory – buď 2dobý 
motor AS nebo čtyřdobý motor B+S. Spojka nože zastaví nůž, 
zatímco motor běží dál. Můžete přejíždět přes cesty, aniž byste 
ohrožovali své okolí nebezpečným úderem kamenu nebo 
zvířením nepříjemného prachu.

Při vyprazdňování sběrného koše na trávu pouze zastavíte nůž 
a vyprázdníte koš bez vypínání motoru. Tím je zajištěna maximální 
bezpečnost a navíc nemusíte po zastavení nože znovu startovat 
motor. Unikátní provozní koncept: jedna ruka řídí pohon a spojku 
nože, zatímco druhá ruka reguluje plynule měnitelnou rychlost 
pomocí zařízení Variomatic.

IN

IN

2    1in

3    1in
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Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 53 2T ES
4WD RB  

se zpátečkou 
a brzdou

53 cm
2dobý motor AS, 

165 ccm
3,4 kW (4,6 k)  

při 2 800 min -1

4,4 kW (6,0 k)  
při 4 500 min -1

na 4 kola,
Variomatic, 

3,1–4,8 km/h

6× nápravami,
30–100 mm

max. 2 500
68 kg,

D 178 cm, Š 82 cm,
V 99 cm

G04400100

AS 53 2T ES
4WD 

se zpátečkou
a brzdou

53 cm
2dobý motor AS,

165 ccm
3,4 kW (4,6 k)  

při 2 800 min -1

4,4 kW (6,0 k)  
při 4 500 min -1

na 4 kola,
Variomatic, 

3,1–4,8 km/h

6× nápravami,
30–100 mm

max. 2 500
67 kg,

D 178 cm, Š 82 cm, 
V 99 cm

G04300101

Přehled příslušenství, viz strana 58.TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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Regulátor rychlosti 
Variomatic

Středová tyč: snadný 
přístup ke koši

ROZLOŽENÍ VÁHY 

Sofistikovaná stabilita a rozložení 
váhy pro ergonomickou 
manipulaci a práci se snížením 
únavy.

VARIOMATIC 

Regulace plynule měnitelné 
rychlosti mezi minimální 
a maximální rychlostí zaručuje 
komfortní a stabilní chod.

TLUMENÍ NÁRAZŮ
Samostatně výškově stavitelná kola 
v kombinaci s nápravou  
z pružinové oceli a gumovým 
nárazníkem neutralizují nárazy 
(AS 531).

VIBRAČNÍ OCHRANA
Díky antivibračnímu systému 
VibrationProtect na řídítkách 
jsou vibrace v rukou a paži 
sníženy na minimum (AS 531).

FUNKCE 3V1 

Snadno instalovatelná mulčovací 
souprava coby standardní 
vybavení. Sekat se dá se sběrným 
košem, zadním výhozem nebo 
mulčovací soupravou bez sběru 
(AS 531).

BEZPEČNOSTNÍ BRZDA 

Uvolněním spojkové páky nože 
se sekačka automaticky zabrzdí 
až do úplného zastavení 
a současně se aktivuje 
parkovací brzda na svahu 
(pouze na modelech MK B).

IN

IN

2    1in

3    1in

AS 53 2T ES 4WD RB

Vybaven náhonem na čtyři kola, 
zpátečkou, brzdou, funkcí 
EasyStart a bočním 
výhozem.

AS 531 4T MK B
Vybaven 4dobým motorem, 
spojkou nože, brzdou, uzávěrkou 
diferenciálu a zařízením 
Variomatic.
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AS ALLMÄHER®
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NAŠE KŘOVINOŘEZY SE NAZÝVAJÍ ALLMÄHER®

Princip křovinořezu Allmäher® AS je na světě déle než 59 let.

V té době vynalezl náš zakladatel, pan Alfred Schefenacker, křovinořez  
se systémem sekání srpem a mulčovací funkcí, která je dnes známa  

po celém světě. Nazval tuto sekačku podle svého účelu – Allmäher®  
neboli, přeloženo do českého jazyka, univerzální sekačka.

Původním cílem bylo nalézt snadnější způsob sekání strmých svahů  
na místních vinicích okolo Stuttgartu, a tím usnadnit život pěstitelům révy. 

Aby mohla sekačka čelit těmto nesnadným požadavkům, byla velmi důležitá 
robustnost a houževnatost. Sekačka však současně musela být agilní  

a kompaktní, aby v strmém a úzkém terénu obstála a pronikla jím. Společnost 
AS-Motor si proto dala za cíl vyvinout naprosto bezprecedentní sekačku své 

doby – sekačku, která by dokázala sekat vysokou trávu a snadno prořezávala  
dřevnatý porost révy. To vyvolalo revoluci na trhu s křovinořezy: začala éra 
sekaček Allmäher®.

Sekačka Allmäher® se tak se svou technikou, kterou společnost AS-Motor  
zdokonalila na svých současných modelech Allmäher®, stala klasikou mezi  
pestrou paletou mulčovacích sekaček.

 
Díky rozsáhlému mulčování je posekána a následně rozemleta a rozdrcena  

vysoká tráva. Tento proces se vyžaduje pouze několikrát za rok. Posečená tráva  
je rozsekána tak jemně, že se jednoduše ztratí mezi stébly, která zůstanou stát  
a pak se rychle rozloží a ztratí.

Zrozen na strmých svazích vinic v jižním Německu, vyrůstal Allmäher® na rozlehlých 
a hustě zarostlých oblastech po celém světě, na náspech a na cestách, v sadech  
a všude tam, kde se tráva seče pouze několikrát ročně – a sečou ji jak soukromí,  

tak profesionální uživatelé. Aplikace se sekačkou Allmäher® se nyní znásobily – od doby, 
kdy je sekačka Allmäher® konstantně zdokonalována vývojáři a inženýry společnosti 

AS-Motor.

Jméno říká vše – není práce, se kterou by si sekačka Allmäher® neporadila.
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Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 28 2T ES 63 cm
2dobý motor AS, 

165 ccm, ES
4,5 kW (6,1 k)  

při 3 800 min -1

4,9 kW (6,7 k)  
při 4 500 min -1

na zadní kola,
2,2 a 4,0 km/h

4× nápravami,
55–130 mm

max. 2 500
76 kg,

D 195 cm, Š 92 cm,
V 99 cm

G06300101

Přehled příslušenství, viz strana 59.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Sledujte naše 
videa na:

AS ALLMÄHER®

AS 28 2T ES

Brzda na zadních 
kolech

Pevná plachta na ochranu
před odletujícími kameny

Bočně a výškově 
stavitelná rukojeť

Nastavení výšky
 sečení, 4násobné

5litrová nádrž paliva

Čepy předních kol
lze zablokovat 
pro práci na svazích

Technologie našeho nejpopulárnějšího klasika byla zdokonalena konceptem 
se 3 koly – ten je dokonalý pro sekání v zatáčkách a v rozích. Proniknout tím 
nejobtížnějším terénem nepředstavuje pro sekačku Allmäher® s jejími nafukovacími 
pneumatikami se zemědělským dezénem a s robustní sekací/mulčovací jednotkou žádný 
problém. Touto sekačkou Allmäher® lze díky vibračním tlumičům a 2stupňovému pohonu 
snadno manévrovat. Brzda na zadních kolech slouží jako parkovací a bezpečnostní brzda.

2dobý motor AS s funkcí EasyStart snižuje 
tažnou sílu na startovacím lanku o 60 % 
a zkracuje vytažení lanka na polovinu

www.as-motor.com24

Sledujte naše 
videa na:



Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 26 2T ES 63 cm
2dobý motor AS, 

165 ccm, ES
4,5 kW (6,1 k)  

při 3 800 min -1
4,9 kW (6,7 k)  

při 4 500 min -1
na zadní kola,

2,8 km/h
2× a 4× koly,
55–80 mm

max. 1 700
61 kg,

D 195 cm, Š 89 cm,
V 99 cm

G06300100

AS 21 2T ES 51 cm
2dobý motor AS,

165 ccm, ES
4,5 kW (6,1 k)  

při 3 800 min -1
4,9 kW (6,7 k)  

při 4 500 min -1
na zadní kola,

2,8 km/h
2× a 4× koly,
55–80 mm

max. 1 400
54 kg,

D 195 cm, Š 74 cm,
V 99 cm

G06100100

AS 21 4T
Comfort

51 cm
4dobý motor B&S, 

850E, řada I/C,
190 ccm

3,5 kW (4,7 k)  
při 3 300 min -1

4,1 kW (5,5 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
3,0 km/h

2× a 4× koly,
55–80 mm

max. 1 500
51  kg,

D 200 cm, Š 74 cm,
V 99 cm

G06100040

AS 21 4T B&S 51 cm
4dobý motor B&S, 

850E, řada I/C,
190 ccm

3,5 kW (4,7 k)  
při 3 300 min -1

4,1 kW (5,5 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
3,0 km/h

2× koly,
55–80 mm

max. 1 500
42 kg,

D 165 cm, Š 71 cm,
V 99 cm

G06100038

Přehled příslušenství, viz strana 59.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

AS 26 2T ES
AS 21 2T ES

AS 21 4T B&SAS 21 4T Comfort
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S komfortními 
řídítky a velkým 
předním kolem

ZADNÍ BRZDA 

Aretovací zadní brzdy pro lepší 
manipulaci při sekání z kopce 
(příslušenství pro model AS 26
a AS 21, standardně u modelu
AS 28).

HNACÍ KOLA
Pneumatiky se zemědělským 
dezénem kombinované s hnacím 
dvourychlostním systémem 
zadních kol (AS 28).

FILTR 

Filtr s vysoko umístěným sáním 
zajišťuje nasávání čistého vzduchu 
při práci v prašných podmínkách 
(2dobé motory).

MĚNITELNÉ PŘEDNÍ KOLO 

Lepší manévrovatelnost: veliké 
přední kolo je výškově stavitelné, 
otáčí se na čepu a je možné jej 
blokovat na místě pro snadnější 
pojíždění na svazích (AS 21 Comfort 
a AS 26).
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AS 63 2T ES

2dobý motor AS 
s funkcí EasyStart

Plachta na ochranu před kamením

Stabilní
vidlice vyrobené 
z Hardoxu®

Nastavení strany řízení

Tlumení vibrací a nárazů

Stabilní, 4hranná nosníková 
konstrukce chránící motor

Filtr 
(volitelně na AS 63 2T)

Nastavení různé výšky 
sečení

Klikový hřídel motoru a hřídel 
nože jsou samostatné: ochrana 
motoru před nárazy

Parkovací 
brzda

Spojka nože

Regulátor rychlosti
Variomatic

Výškové nastavení 
řídítek

Nový tvar 3litrové nádrže 
s rezervní funkcí 
Seče do poslední kapky paliva

Zadní výškové nastavení

Hustitelná profilová kola
K dostání dvojí pneumatiky, 
viz příslušenství

Páka pojezdu

Rejdovací a blokovací
přední kola

Mulčuje a seče v jednom kroku
Systém křížového nože na modelu AS 63 Allmäher® snadno poseká 
a rozemele i vysoký porost a dělá dojem svým výjimečným sekacím 
výkonem a jedinečným výsledkem mulčování.

Trvalá trakce, manévrovatelnost a bezpečnost
Robustní převodovka s diferenciálem s omezeným prokluzem zajišťuje 
spolehlivý chod a umožňuje bezpečnou práci i v obtížném, svažitém 
terénu a na mokré hlíně. 

Kónický kryt sekačky – perfektní řez 
Kónický, zadní kuželový kryt sekačky a také rejdovací kola přichycená 
mimo vzor sečení zajišťují optimální přísun materiálu, který bude 
řezán křížovým nožem. Díky této konstrukci je tráva sekána 
v relativně vzpřímené, ideální poloze s jedinečnými výsledky v sečení a 
mulčování.

Výkon na strmém svahu, vysoký výkon, bezpečnost 
a snadná manipulace 
Nízká hmotnost (přibl. 74 kg), dobrá ergonomika s antivibračním
systémem a výkonná, robustní motorizace dělají z modelu AS 63 
ideální sekačku na svazích. V tomto ohledu je provedení s 2dobým 
motorem extrémně silné a nabízí extrémní pojížděcí schopnosti. 
Poprvé je rekonstruovaný 2dobý motor vybaven usnadňující funkcí 
EasyStart a má elektronické zapalování. 

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá!
Model AS 63 má automatický omezovač rychlosti pro jízdu ze svahu, 
automatický diferenciál s omezeným prokluzem a aut. parkovací brzdu, 
která zabírá, když uvolníte trakční pohon.

Sledujte naše 
videa na:

AS ALLMÄHER®
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MULČOVACÍ SOUPRAVA
Volitelné příslušenství pro ještě 
jemnější výsledek mulčování 
a jednotnější vzor sečení na 
trávníkových plochách s trávou 
vysokou do 40 cm.

SYSTÉM NOŽŮ
Systém dvojitého nože 
pro jedinečný vzor sečení 
a dobrý mulčovací efekt.

AS 63 4T B&S AS 63 4T Honda

VARIOMATIC
Regulátor rychlosti umožňuje 
různé nastavení rychlosti jízdy.

SNADNÝ TRANSPORT
Kompaktní: AS 63 se dá složit 
pro transport. Min. výška: 70 cm.

DVOJITÉ PNEU, OPCE
Dvojité pneu s rychloupínacími 
sponami jsou nabízenou opcí 
pro strmé svahy.

Svislá pracovní poloha 
Snadný přístup k čištění 
a ošetření.

Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení výšky 
sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 63 2T ES 61 cm
2dobý motor ES AS, 

165 ccm
4,5 kW (6,1 k)  

při 3 800 min -1

4,9 kW (6,7 k)  
při 4 500 min -1

na zadní kola,
Variomatic,

2,0–4,0 km/h

přední proměnné,
zadní 4 pozice,
50–100 mm

max. 2 400
77 kg,

D 191 cm, Š 70 cm,
V 99 cm

G60000102

AS 63 4T B&S 61 cm
4dobý motor B&S, 

850E, řada I/C,
190 ccm

3,7 kW (5,1 k)   
při 3 600 min -1

4,1 kW (5,5 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
Variomatic,

1,8–3,8 km/h

přední proměnné,
zadní 4 pozice,
50–100 mm

max. 2 300
74 kg,

D 191 cm, Š 70 cm,
V 99 cm

 
G60000101 

AS 63 4T 
Honda

61 cm
4dobý motor Honda,

GXV-160,
163 ccm

3,2 kW (4,3 k)  
při 3 600 min -1

3,2 kW (4,3 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
Variomatic,

1,8–3,8 km/h

přední proměnné,
zadní 4 pozice,
50–100 mm

max. 2 300
83 kg,

D 191 cm, Š 70 cm,
V 99 cm

 
G60000103 

Přehled příslušenství, viz strana 57.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TLUMENÍ VIBRACÍ
Díky tlumení vibrací a nárazů 
jsou vibrace v rukou a pažích 
sníženy na minimum.

Př
ísl

uš
en

st
ví

M
ul

čo
va

cí
 se

ka
čk

y
Al

lm
äh

er
®

Ce
po

vé
 se

ka
čk

y
Ro

ta
čn

í s
ek

ač
ky

Tra
kt

or
ov

ý A
llm

äh
er

Pr
ofe

sio
ná

lní
 se

ka
čk

y t
ráv

y  
 

Tra
kt

or
ov

ý A
llm

äh
er

www.as-motor.com 27



AS ALLMÄHER® PRO PROFESIONÁLNÍ VYUŽITÍ V DRSNÝCH PODMÍNKÁCH
Pokud je zadán úkol profesionálně pečovat o zelené plochy s vysokým porostem nebo na strmých 

svazích, použijte sekačku Allmäher®, modely AS 65 a AS 73. Například model AS 65 v provedení 4T B&S 

s maximálním výkonem 13 k nabízí neuvěřitelný výkon, šířku sečení 65 cm a snadnou manipulaci.

AS ALLMÄHER®
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Rejdovací 
a blokovací 
přední kolo

Zinkovaná a práškovaná 
ocelová skříň

Bočně a výškově 
stavitelná řídítka

Plachta chránící 
před kamením

Ochrana motoru 
spojkou nože. 
Separace klik. 
hřídele a nože

AS 65 4T B&S

AS 65 2T ES

Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení výšky 
sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 65 2T ES 65 cm
2dobý motor AS,

165 ccm
4,5 kW (6,1 k)  

při 3 800 min -1

4,9 kW (6,7 k)  
při 4 500 min -1

na zadní kola,
1,6–4,5 km/h,

zpátečka 2,2 km/h

centrální, 
proměnné

50–100 mm
max. 2 900

116 kg,
D 220 cm, Š 71 cm,

V 99 cm
G06700100

AS 65 4T B&S 
s olejov.  

a paliv. čerp.
65 cm

4dobý motor B&S,
řada 3 INTEK,

344 ccm

7,6 kW (10,3 k)  
při 3 300 min -1

9,7 kW (13,0 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
1,6–5,1 km/h,

zpátečka 2,4 km/h

centrální, 
proměnné

50–100 mm
max. 3 300

125 kg,
 D 220 cm, Š 71 cm,

V 99 cm
G06700008

Přehled příslušenství, viz strana 60.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

AS 65 2T ES
Model AS 65 garantuje trvalou trakci, 
manévrovatelnost a bezpečnost svým 
závěrem diferenciálu ve spojení  
s 5stupňovou manuální převodovkou.

Systém křížového nože AS spolehlivě 
rozseká trávu a podává obdivuhodný 
žací výkon, zatímco sekací síla je zvýšena 
spojkou motoru a nože na dvojnásobek.

Ochrana motoru a spojky nože rozpojením 
motoru a hřídele nože.

Sledujte naše 
videa na:
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Zavřená žací skříň 
se zadním výhozem

Spínací diferenciál 
s omezeným 
prokluzem 
pro snadné řízení 

AUTOMATICKÁ BRZDA
Při uvolnění páky pohonu se stroj 
okamžitě zastaví i na strmém svahu.

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
5stupňová manuální převodovka 
se závěrem diferenciálu zajišťuje 
optimální pohon i na mokré 
trávě.

NASTAVENÍ VÝŠKY
Snadné centrální nastavení výšky, 
rozsah 50–100 mm.

SYSTÉM NOŽŮ
Systém křížových nožů současně 
žne a rozsekává, a to i ve vysoké 
trávě a podrostu.
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Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 73  
4T B&S

73 cm
4dobý motor B&S,

řada 3 INTEK,
344 ccm

7,6 kW (10,3 k)  
při 3 300 min -1

9,7 kW (13,0 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
1,6–5,1 km/h,

zpátečka 2,4 km/h

centrální, 
proměnné

50–100 mm
max. 3 700

135 kg,
D 224 cm, Š 79 cm,

V 99 cm
G06700001

Přehled příslušenství, viz strana 60.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Sledujte naše 
videa na:

S touto sekačkou Allmäher® máte možnost výběru 
přes funkci Vario Speed: vyšší rychlost nože, který 
dosahuje jemnějších výsledků v mulčování, nebo 
nižší rychlost nože pro vyšší točivý moment 
v drsnějším prostředí – základní výhoda při sečení 
méně často sečené, husté a vysoké trávy.

Vysoký sekací výkon s motorem OHV B+S 
5stupňový náhon na zadní kola 
a závěr diferenciálu.

AS 73 Allmäher®

NASTAVENÍ VÝŠKY 
SEČENÍ
Nastavení výšky sečení 
je jednoduché, centrální
a plynulé.

ZADNÍ KOLA
Nízkotlakové pneumatiky 
pro silnou trakci na sypké  
zemině a svazích.

DVĚ RYCHLOSTI NOŽŮ
Měnitelná rychlost nože 
(Vario Speed). Vysoká rychlost 
pro nižší trávu a povrchové 
mulčování. Nízká rychlost 
pro vysoký sekací výkon 
v husté trávě a podrostu.

SYSTÉM NOŽŮ
Systém křížových nožů AS  
seče a současně rozemílá, 
a to i ve vysoké trávě 
a v podrostu.

AS ALLMÄHER®

Velké rejdovací 
a blokovací přední kolo

Bočně a výškově 
stavitelná rukojeť

Ochrana motoru spojkou
nože. Rozdělení klikového 
hřídele a nože

Plachta na ochranu před 
kamením

Pozinkovaná a práškem 
potahovaná ocelová 
skříň

4dobý motor B+S 
s olejovým a palivovým 
čerpadlem pro optimální 
výkon na svazích

Přepínatelný 
diferenciál 
s omezeným 
prokluzem 
pro snadné řízení

Unikátní: dvě různé rychlosti 
nože pro vysokou, hustou 
nebo nízkou trávu
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Sledujte naše 
videa na:

Přehled příslušenství, viz strana 60.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

AS 65 Scout
Účinný při péči o mladé lesy. Model AS 65 Scout je ideální pro sekání 
výsadbových a zalesňovacích ploch, beznámahové sečení a mulčování u rychle 
rostoucích stromků v maximální tloušťce 40 mm díky svému vysoce stabilnímu 
systému nožů s podběhovým krytem. Výsledkem je přirozený mulčovaný 
materiál, který obohacuje půdu organickými živinami.

Poháněný motorem Briggs & Stratton Series 3 INTEK s výkonem 
do 13,0 k a olejovým a palivovým čerpadlem zvládá model 
AS 65 Scout svahy až do 40 stupňů, aniž by přitom riskoval 
poškození motoru. Motor a nůž se rozpojují pomocí klínového 
řemenu a to zajišťuje dodatečnou ochranu v případě větších 
nespatřených překážek.

Společnost AS-Motor vyvinula model 
AS 65 Scout – profesionální stroj pro ošetřování 
o lesní výsadby.

Model Scout dělá 
dojem svými 
ergonomickými 
výhodami, schopnostmi 
v terénu a svou 
robustností a vysokou 
účinností.

Jednoválcový 
motor B+S 
s olejovým 
a palivovým 
čerpadlem

Vstupní otvor 
pro velké keře

Rozpojení motoru 
a nože klínovým řemenem

Velká kola s agresivním 
dezénem

Robustní ližiny

Ocelový chránič ruky 
(příslušenství)

Bočně a výškově 
stavitelná rukojeť

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
5stupňová manuální převodovka 
se závěrem diferenciálu zajišťuje 
optimální pohon i na mokrém 
povrchu.

SYSTÉM NOŽŮ
Silně vyztužený speciální 
design křížových nožů. Seká 
zelený podrost a houští 
do průměru 40 mm.

Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 65
Scout 65 cm

4dobý motor B&S, 
řada 3 INTEK, 

344 ccm

7,6 kW (10,3 k)  
při 3 300 min -1

9,7 kW (13,0 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
1,3–3,9 km/h,

zpátečka 1,9 km/h

centrální 80 
a 140 mm,
2 stupně

max. 2 500
150 kg,

D 220 cm, Š 71 cm, 
V 105 cm

G06700009
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NASTAVENÍ VÝŠKY 
SEČENÍ
Nastavení výšky sečení 
je jednoduché, centrální
a plynulé.

DVĚ RYCHLOSTI NOŽŮ
Měnitelná rychlost nože 
(Vario Speed). Vysoká rychlost 
pro nižší trávu a povrchové 
mulčování. Nízká rychlost 
pro vysoký sekací výkon 
v husté trávě a podrostu.

Přepínatelný 
diferenciál 
s omezeným 
prokluzem 
pro snadné řízení
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MOUDŘEJŠÍ USTOUPÍ
Příkopy, silniční náspy a strmé louky, křoví a podrost – když přijde na jejich 
sečení a mulčování, jsou to nesnadné úkoly vyžadující speciální řešení. 

Člověk, který seče trávu a podrost do výšky až 1 metru pouze 2–3krát 
do roka, čelí často obtížnému problému, protože obvykle nejsou

vidět překážky a skryté cizí předměty, které mohou snadno poškodit stroj.

Cepové sekačky sečou s vodorovnou osou otáčení. Pružně nasazené
nože tvaru Y, nazývané cepy, jsou instalované na nápravě a dokáží se vyhnout 

skrytým předmětům. Osa rotuje pomocí motorového pohonu a spolu s ní 
cepy o různé délce, které rozsekávají hustý podrost, větve, křoví a vysokou 

trávu na malé kousky.

Zbývající odřezky nemusí být pracně shrabávány a odstraňovány, protože 
zůstanou jako mulčovací materiál na trávníku, velmi rychle mizí a hnojí půdu. 

Proto je tato metoda sečení dokonale přizpůsobena pro široce využívané louky, 
sady, parky a oblasti podél silnic.

V HLEDÁČKU: CEPOVÉ SEKAČKY AS 901 SM
Šířka sečení 90 cm nabízí silný plošný výstupní výkon. Pohodlné manévrování je 

umožněno jednokolým řízením a systémem brzdové spojky v kombinaci s jemně 
odstupňovanou 5stupňovou manuální převodovkou se závěrem diferenciálu. 

Patentované dvojí pneumatiky zajišťují skvělou trakci a brzdný účinek.

Profilovaná kola o velikém průměru a silný náklon kol usnadňují práci. Jedinečné 
manévrovatelnosti se dosahuje předními koly otočným o 360 stupňů.

Proto je tento model také vhodný pro strmé svahy.

Ochrana člověka a stroje je velmi důležitá. Kryt proti kamenům vyrobený 
z houževnatého perforovaného kovu vás chrání před zvířenými úlomky, 

aniž by vám bránil ve výhledu.
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Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 901 SM 90 cm
4dobý 2válcový

 V-motor Vanguard 
B&S, 480 ccm

10,7 kW (14,5 k)  
při 3 500 min -1

11,9 kW (16,0 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
1,2–4,0 km/h,

zpátečka 1,8 km/h

6× centrální,
10–100 mm

max. 3 600
215 kg,

D 220 cm, Š 104 cm,
V 105 cm

G90100001

Sledujte naše 
videa na:

Přehled příslušenství, viz strana 61.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Protinárazový kryt

2válcový motor Vanguard
s olejovým a plynovým 
čerpadlem, vhodný pro práci 
na svazích

Bočně a výškově stavitelná 
skládací středová tyč

Dvojité pneumatiky 
se zemědělským 
dezénem továrního 
standardu 
pro optimální vedení 
do stran při příčném 
sečení svahu, volitelná 
ocelová kola

Systém nových
 zpevněných náprav
a náhonu

Mechanická brzda 
řízení se závěrem 
diferenciálu

Integrované 
přivazovací body

Teflonem potažená 
bovdenová lanka 
z nerezové oceli značně 
snižují provozní síly

Rejdovací, houževnatá 
přední kola

Robustní cepová žací skříň s dvaceti šesti 3 mm tlustými rozvidlenými 
cepy. Přesná, bezpečná a pohodlná práce zaručená unikátním 
mechanickým jednokolým řídicím systémem, který současně slučuje 
funkci brzdy a spojky, jemně odstupňovanou 5stupňovou manuální 
převodovkou se závěrem diferenciálu a zpátečkou a velkými dvojitými 
zemědělskými pneumatikami.

Nízká hmotnost, nízké těžiště, dokonalé vyvážení a brzda řízení činí 
z modelu AS 901 SM dokonalý žací stroj pro svažitý terén 
pro profesionály.

AS 901 SM

AS CEPOVÉ SEKAČKY

Cepová žací skříň 
s kyvným ložiskovým 
uložením

Plachty proti kamení
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Protinárazový kryt

Motor B+S s olejovým 
a palivovým čerpadlem 
vhodným pro práci na svazích

Bočně a výškově stavitelná 
skládací středová tyč

Dvojité pneumatiky 
se zemědělským 
dezénem továrního 
standardu pro 
optimální vedení 
do stran při příčném 
sečení svahu, 
volitelná ocelová kola

Rejdovací houževnatá přední kola
Cepová žací skříň 
s kyvným ložiskem

Plachty proti 
kamení

Sledujte naše 
videa na:

Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Max. výkon

 motoru Náhon kol, rychlost Nastavení 
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost,
provozní rozměry Položka č.

AS 701 SM 70 cm
4dobý 1válcový motor 

B&S řady 3 Intek, 
344 ccm

7,6 kW (10,3 k)  
při 3 300 min -1

9,7 kW (13,0 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
1,1–3,6 km/h,

zpátečka 1,7 km/h

6× centrální,
10–100 mm

max. 2 500
196 kg,

D 220 cm, Š 84 cm,
V 105 cm

G90100701
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Mechanická brzda 
řízení se závěrem 
diferenciálu

Integrované přivazovací body

Teflonem potažená bovdenová 
lanka z nerezové oceli značně 
snižují provozní síly

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ
Snadné výškové nastavení žací 
skříně pomocí páky.

ŘÍZENÍ STROJE
Řídicí spojka dovoluje stroji 
otočit se na místě.

SYSTÉM NOŽŮ
Ocelová skříň s vodorovnou 
cepovou žací skříní, 20 či případně 
26 párů rozvidlených cepů seče 
a mulčuje trávu a křoví. Dvojitý 
ochranný kryt proti kamenům 
v zadní části.

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
5stupňová manuální převodovka 
se závěrem diferenciálu zajišťuje 
optimální pohon i na mokrém 
povrchu.

AS 701 SM

Přehled příslušenství, viz strana 61.TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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SNADNÁ VÝROBA KRMIVA PRO ZVÍŘATA
Rotační sekačky AS sekají trávu v celé délce velmi blízko u povrchu země a rovnají ji 

do úhledných požatých řádků. Sběr posekané trávy je velmi snadný a nepříjemné hrabání 

trávy je kompletně odstraněno. Pokud jde o pracovní tempo a komfort, učinily naše rotační 

sekačky z žacích lišt zastaralou záležitost.

www.as-motor.com36
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Model Šířka sečení Motor Jmen. výkon Maxim. výkon 
motoru Náhon kol, rychlost Ploš. výkon

m2/h
Hmotnost, provozní 

rozměry Položka č.

AS 565 KM 58 cm
4dobý motor B&S,

řada 850 E,
190 ccm

3,6 kW (4,9 k)  
při 3 200 min -1

4,1 kW (5,5 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
 2,0 km/h

max. 1 100
64 kg,

D 173 cm, Š 76 cm,
V 118 cm

G05900005

AS 625 KM 62 cm
4dobý motor B&S,

875 EXI,
190 ccm

3,6 kW (4,9 k)  
při 3 200 min -1

4,1 kW (5,5 k)  
při 3 600 min -1

na zadní kola,
2,0 km/h (2,7 km/h, 
otočením klínového 

řemenu )

max. 1 600
67 kg,

D 173 cm, Š 82 cm,
V 119 cm

G05900104

Přehled příslušenství, viz strana 61.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Sledujte naše 
videa na:

Př
ísl

uš
en

st
ví

M
ul

čo
va

cí
 se

ka
čk

y
Al

lm
äh

er
®

Ce
po

vé
 se

ka
čk

y
Ro

ta
čn

í s
ek

ač
ky

Tra
kt

or
ov

ý A
llm

äh
er

Pr
of

es
io

ná
ln

í s
ek

ač
ky

 tr
áv

y
Od

st
ra

ňo
va

če
 p

le
ve

le

AS 565 KM

ŘÁDKY
Rotační sekačky AS nechávají 
trávu nerozemletou, a tím 
vytvářejí levný zdroj zdravého 
krmení pro domácí a chovná 
zvířata.

SYSTÉM NOŽŮ
Rotační žací kotouč
s oboustrannými broušenými 
a tvrzenými noži. Použitelné 
z obou stran.

AS 625 KM

Ochranný kryt

Plachta proti 
kamení

Ocelový kryt s madlem 
pro transport

Dvě hnací 
rychlosti 
otočením 
řemenu

Zadní kola 
s manuálním 
samosvorným 
diferenciálem

Stavitelný koš pro odkládání 
posečené trávy

Seřiditelná řídítka 
pro individuální
pracovní výšku

Spojka nože
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AS RIDE-ON ALLMÄHER
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Model Šířka sečení
Max. výška 
podrostu

Hydrostatický  
pohon

Závěr  
diferenciálu Žací skříň Systém nožů  

AS 799 Rider 80 cm 60 cm 2WD zadní výhoz
jeden nůž,

pevný

AS 800 Freerider 80 cm 80 cm 2WD ● zadní výhoz
jeden nůž,

pevný

AS 900 Enduro 90 cm 120 cm 2WD ● zadní výhoz
jeden nůž

(výměnné břity nože)

AS 980 Enduro 98 cm 130 cm 2WD ● zadní výhoz
jeden nůž

(výměnné břity nože)

AS 915 Sherpa 2WD 90 cm 120 cm 2WD ● plovoucí, zadní výhoz
jeden nůž

(výměnné břity nože)

AS 920 Sherpa 2WD 90 cm 150 cm 2WD ● plovoucí, zadní výhoz
jeden nůž

(výměnné břity nože)

AS 940 Sherpa 4WD 90 cm 150 cm 4WD ● plovoucí, zadní výhoz
jeden nůž

(výměnné břity nože)

AS 940 Sherpa 4WD XL 90 cm 150 cm 4WD ● plovoucí, zadní výhoz
jeden nůž

(výměnné břity nože)

AS 940 Sherpa 4WD RC 90 cm 150 cm 4WD ● plovoucí, zadní výhoz
jeden nůž

(výměnné břity nože)

AS 1040 YAK 4WD 100 cm 150 cm 4WD ● plovoucí, cepová 56 cepů tvaru Y
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Trávníkové traktory nejsou konstruovány pro sekání luk a v žádném 

případě vysoké trávy. Častým výsledkem jsou zanesené žací skříně, kouř 
stoupající z řemenů a ohnuté nože.

Proto společnost AS-Motor vytvořila traktorovou sekačku Allmäher, která 
kombinuje komfort a pracovní výkon trávníkového traktoru s řeznou silou  

a mobilitou ve všech terénech proslulé sekačky Allmäher společnosti 
AS-Motor. Základní konstrukční prvky zahrnují stabilní systém nožů, hnací 

převodové poměry, nízké těžiště a hnací a chladicí systém, které zajišťují 
trvanlivost a výkon.

Společnost AS-Motor nabízí deset různých modelů podle potřeb operátorů. 
Modely s náhonem 2 kol (2WD) jsou správnou volbou pro agilitu a vysokou  

pracovní rychlost na rovném terénu, zatímco trvalý náhon na všechna kola  
modelu AS 940 Sherpa z něj činí preferovaný nástroj zahradních architektů, 

obcí a poskytovatelů služeb na strmých svazích a v obtížném terénu.

MAXIMÁLNÍ KOMFORT PRO NEOBYČEJNÉ ÚKOLY
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KOMFORTNÍ SEZENÍ
Pro modely AS 799 a AS 800 
je k dispozici volitelný systém 
odpružení sedadla. Nastavitelné 
sedadlo s tlumičem.
(AS 799 od výr. čísla 0301 17 10 0001)

(AS 800 od výr. čísla 0300 17 10 0001)

AS 799 RIDER

15litrová palivová 
nádrž na dlouhý 
dojezd

Nový ergonomický 
volant 

Pevný univerzální 
trubkový rám

Nové, délkově nastavitelné sklopné 
sedadlo, možnost odpružení sedadla

4dobý motor B&S
 s čerpadlem oleje a paliva

Kolizní kryt výkonného 
designu řady AS-Motor

AS TRAKTOROVÝ ALLMÄHER

Usedněte do sedadla a dejte se do práce. Naše modely AS 799 a AS 800 
představují snadný vstup do naší řady traktorových sekaček AS.
Ambiciózní soukromí uživatelé, kteří potřebují posekat rozsáhlé plochy, 
lehce se vlnící terén, a vyhýbat se překážkám, budou tyto stroje milovat. 
Tráva a plevel do výšky 80 cm (AS 800) nepředstavují žádný problém.

TRAKTOROVÝ 
ALLMÄHER
Čtyřkroké seřízení 
s transportní polohou 
a bezpečnostním zastavením 
nože.

SYSTÉM NOŽŮ
Uzavřená žací skříň s jedním 
nožem a 3 kuličkovými 
ložisky (AS 799).

AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER

40 www.as-motor.com

Uzavřená žací skříň 
se zadním výhozem



Pedál závěru diferenciálu

15litrová palivová 
nádrž na dlouhý 
dojezd

Brzdový pedál

Nový ergonomický 
volant

Pevný univerzální 
trubkový rám

Uzavřený mulčovací systém 
s křížovým nožem a zadním 
výhozem

Nové, délkově nastavitelné sklopné 
sedadlo, možnost odpružení sedadla

4dobý motor B&S 
s čerpadlem oleje a paliva

AS 800 FREERIDER

4dobý motor B&S
 s čerpadlem oleje a paliva

Kolizní kryt výkonného 
designu řady AS-Motor

Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Maxim. výkon 

motoru Náhon kol, rychlost Nastavení
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost, provozní  
rozměry Položka č.

AS 799
Rider

80 cm
4dobý motor B&S,
řada 3 Powerbuilt,

344 ccm

6,5 kW (8,8 k)  
při 3 200 min -1

7,8 kW (10,6 k)  
při 3 600 min -1

hydrostat., plyn. nast.
dopředu: 0–8,0 km/h,
dozadu: 0–6,0 km/h

4× centrální,
35–85 mm

max. 6 400
203 kg,

D 170 cm, Š 87 cm,
V 96 cm

G06800102

AS 800
FreeRider

80 cm
4dobý motor B&S,

řada 3 INTEK,
344 ccm

7,6 kW (10,3 k)  
při 3 200 min -1

9,7 kW (13,0 k)  
při 3 600 min -1

hydrostat., plyn. nast.
dopředu: 0–8,0 km/h,
dozadu: 0–6,0 km/h

4× centrální,
35–85 mm

max. 6 400
227 kg,

D 170 cm, Š 87 cm,
V 96 cm

G06800101

Přehled příslušenství, viz strana 62.TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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Sledujte naše 
videa na:

SYSTÉM NOŽŮ
Mulčovací systém s křížovými 
noži. Jeden žací nůž s horním 
mulčovacím nožem (AS 800).

41www.as-motor.com

PŘEVODOVKA
Variabilní hydrostatická 
převodovka – dopředný/zpětný 
chod se závěrem diferenciálu 
a zadní kolovou brzdou (závěr 
diferenciálu pouze s AS 800).



AS TRAKTOROVÝ ALLMÄHER

ZÁVĚR DIFERENCIÁLU
Závěr diferenciálu pro hrubý 
terén. Parkovací brzda 
na zadní nápravě.
(AS 900 a AS 980).

Máte problém se sečením? Strmé svahy, podrost a tráva vysoká až 1,20 m? Nelamte 
si hlavu: použijte náš model AS 900 nebo AS 980. Oba jsou na to stavěné. Mají výdrž, 
sílu a houževnatost.

Náhon na zadní kola se závěrem diferenciálu a silná trakční kola vás ponesou 
po nerovném terénu. Pokud jde o rychlost sečení, jsou sekačky s bočním výhozem 
působivé. Snadno sečou vysokou trávu a vyhazují ji s přehledem doprava a dozadu.

AS 900 ENDURO

15litrová palivová 
nádrž na dlouhý 
dojezd

Volitelná souprava 
pro odpružení 
sedadla

Pevný univerzální 
samonosný 
trubkový rám

Na žádost závěr diferenciálu 
pro silnou trakci

Profesionální
hydrostatický 
pohon 
s dodatečným 
chlazením pro 
trvalý provoz

Elektromagnetická
spojka nože

AS 900 ENDURO / AS 980 ENDURO

Ochranná trubka

SYSTÉM NOŽŮ
Jednonožový systém 
s výměnnými nožovými břity 
a bočním výhozem (AS 900 
a AS 980).

4dobý motor B&S s čerpadlem 
oleje a paliva

Sledujte naše 
videa na:

42 www.as-motor.com
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Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Maxim. výkon 

motoru Náhon kol, rychlost Nastavení
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost, provozní  
rozměry Položka č.

AS 900
Enduro

90 cm
4dobý V-motor B&S, 

řada 7 INTEK,
656 ccm

11,1 kW (15,1 k)
při 3 300 min -1

11,9 kW (16,2 k)
při 3 600 min -1

hydrostat., plyn. nast.
dopředu: 0–10,8 km/h

dozadu: 0–7,0 km/h

4× centrální,
30–90 mm

max. 9 000
292 kg,

D 183 cm, Š 100 cm, 
V 95 cm

G06600102

AS 980
Enduro

98 cm

4dobý 2válcový 
motor B&S, 

komerční řada, 
cyklon. vzd. filtr,

14,3 kW (19,5 k) 
při 3 300 min -1

17,9 kW (24,3 k) 
při 3 600 min -1

hydrostat., plyn.nast.
dopředu: 0–11,5 km/h,

dozadu: 0–9,5 km/h

centrální, 
35–135 mm,
nastavitelný

max. 10 000
358 kg,

D 193 cm, Š 109 cm, 
V 125 cm

G06600101

Přehled příslušenství, viz strana 62.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

43www.as-motor.com

NÁRAZNÍK
Stabilní nárazník chrání 
nápravy, řízení a kola.

Pevný univerzální
samonosný 
trubkový rám

Proměnný hydrostatický pohon, 
max. 11,5 km/h, s dodatečným 
chlazením a spínacím diferenciálem 
s omezeným prokluzem 
pro optimální trakci

Nastavení vhodné proměnné výšky sečení
pomocí plynových tlumičů

Elektromagnetická 
nožová spojka

AS 980 ENDURO

Boční výhoz s mulčovací soupravou
Kolizní kryt v nové 
výkonné konstrukci řady 
AS-Motor

15litrová palivová 
nádrž na dlouhý 
dojezd

4dobý motor B&S s čerpadlem 
oleje a paliva, výkon 27 k 
a cyklonovým vzduchovým 
filtrem

Pevný sklopný kryt
Řadová sada 
k seřízení odpružení 
sedadla

KOMFORT
Komfortní a ergonomicky 
optimalizovana pozice sezení 
s novým odpružením sedadla 
(AS 980). Sklopné sedadlo 
AS-Motor (AS 900 a AS 980).
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AS 915 SHERPA 2WD: VÍTEJTE V TŘÍDĚ SHERPA
Naše dobře známá traktorová sekačka AS 915 Enduro se nyní stává novým modelem AS 915 Sherpa 2WD. 

Hlavní výhody modelu Sherpa jsou na palubě: plovoucí žací skříň, systém křížového nože, komfortní sedací 

poloha a řídicí páka pro jednu ruku. Mistrovské chování při jízdě a úzký poloměr otáčení jsou typické 

pro naše stroje s náhonem na 2 kola ( 2WD). Je zajištěn spolehlivý žací výkon podle 2válcového motoru  

B&S s výkonem 18 k a objemem 656 ccm. Usedněte do sedadla a sekejte v pravé sekačce Sherpa!

AS TRAKTOROVÝ ALLMÄHER

www.as-motor.com44



Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Maxim. výkon 

motoru Náhon kol, rychlost Nastavení
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost, provozní  
rozměry Položka č.

AS 915
Sherpa 

2WD
90 cm

4dobý 2válcový  B&S, 
profesionální řada

 7220, 656 ccm

13,3 kW (18,0 k) 
při 3 300 min -1

16,4 kW (22,0 k) 
při 3 600 min -1

náhon na 2 kola,
hydrostat., plyn. nast.

dopředu: 0–10,5 km/h,
dozadu: 0–8,2 km/h

5× centrální,
50–105 mm

 max. 9 450
265 kg,

D 191 cm, Š 98 cm,  
V 152 cm

G06900601

Přehled příslušenství, viz strana 63.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

AS 915 SHERPA 2WD

ROBUSTNÍ MOTOR
Výkonný 18k dvouválcový 
4dobý motor B&S s palivovým 
a olejovým čerpadlem. Snadný 
přístup k olejové měrce 
a vzduchovému filtru.

MALÝ POLOMĚR 
OTÁČENÍ
Kyvné přední ložisko a hladké 
řízení pro agilní chování 
při jízdě. Vnitřní poloměr 
otáčení je pouhých 65 cm. 

SYSTÉM KŘÍŽOVÉHO 
NOŽE
Žací skříň pro vysokou trávu AS  
s vyměnitelnými žacími noži  
a pevným horním mulčovacím 
nožem.

PLOVOUCÍ ŽACÍ SKŘÍŇ
Žací skříň je konstruována 
k plovoucí, kterým chrání 
sekačku a zajišťuje dodatečný 
odstup od země na nerovném 
terénu.

Plovoucí žací skříň se svislým pohybem 
vyhýbá překážkám, volitelná mulčovací 
souprava, viz strana 70

Houževnatý univerzální 
trubkový rám s integrovanými 
přivazovacími body

15litrová nádrž 
s rezervní funkcí 
pro dlouhý dojezd

Ochranná trubka 
z pozink. oceli

Spínací závěr 
diferenciálu 
pro maximální 
trakci

2dobý motor B&S s olejovým 
a palivovým čerpadlem

Kryt motoru se snadným 
přístupem k udržbovým 
bodům

Proměnné stavitelné sklápěcí 
sedadlo, k dispozici je volitelné 
odpružení sedadla

NEWNEWNEW
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AS TRAKTOROVÝ ALLMÄHER

S dezénem pneumatiky AS, 
velikost předních kol XL: 4.80/4.00-8,  
zadních kol: 20 × 10.00-8

AS 940 SHERPA 4WD XL

Je terén pro normální traktorovou sekačku příliš hrubý? Žádný problém! Výkonný motor modelu AS 940 
Sherpa, permanentní náhon na všechna kola, závěr diferenciálu a sekací systém s křížovým nožem AS hravě 
zvládnou trávu a křoví do výšky 1,5 m.

Robustní a zároveň agilní design a nízké těžiště zaručují, že model Sherpa bude na svazích a na hrubém 
terénu sedět pevně jako skála. Naši inženýři vložili do tohoto stroje ty nejlepší zkušenosti za téměř 60 let 
vývoje, a tím učinili ze stroje Sherpa preferovanou traktorovou sekačku na vysokou trávu pro profesionální 
využití na svazích a hrubém terénu.

Pro ještě náročnější terén je nyní sekačka Sherpa k dostání s velkými zemědělskými pneumatikami XL, 
které poskytují ještě vetší čistou výšku od země a stabilitu.

AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD / AS 920 SHERPA 2WD

Vyztužená plovoucí žací 
skříň se svislým pohybem 
vyhýbá kontaktu se zemí

Pneumatiky XL pro větší 
světlou výšku od země

Pevný univezální
samonosný trubkový 
rám s integrovanými 
přivazovacími body

Vhodný pro strmé 
svahy, 15litrová 
nádrž s rezervní 
funkcí pro dlouhý
dojezd

Ochranný nárazník 
z pozink. oceli

Pevná sklopná 
ochranná tyč 

Spínací závěr diferenciálu 
pro maximální trakci 

2dobý motor B&S 
s olejovým 
a palivovým 
čerpadlem

www.as-motor.com46
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videa na:



Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Maxim. výkon 

motoru Náhon kol, rychlost Nastavení
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost, provozní  
rozměry Položka č.

AS 940
Sherpa 4WD

XL
90 cm

4dobý 2válcový B&S,
profesionální řada 8,

724 ccm

16,5 kW (22,4 k) 
při 3 300 min -1

20,1 kW (27 k) 
při 3 600 min -1

permanentní na 4 kola,
hydrostat., plyn. nast.

dopředu: 0–6,7 km/h,
dozadu: 0–6,5 km/h

5× centrální,
80–135 mm

max. 6 000
298 kg,

D 191 cm, Š 106 cm,
V 156 cm

G06900006

AS 940
Sherpa 4WD

90 cm
4dobý 2válcový B&S,
profesionální řada 8,

724 ccm

16,5 kW (22,4 k) 
při 3 300 min -1

20,1 kW (27 k)  
při 3 600 min -1

permanentní na 4 kola,
hydrostat., plyn. nast.

dopředu: 0–6,2 km/h,
dozadu: 0–6,0 km/h

5× centrální,
50–105 mm,

max. 5 500
290 kg,

D 191 cm, Š 98 cm,
V 152 cm

G06900001

AS 920
Sherpa 2WD 90 cm

4dobý 2válcový B&S,
profesionální řada 8,

724 ccm

16,5 kW (22,4 k) 
při 3 300 min -1

20,1 kW (27 k) 
při 3 600 min -1

náhon na 2 kola  
hydrostat., plyn. nast. 

dopředu: 0–10,5 km/h
dozadu: 0–8,2 km/h

5× centrální,
50–105 mm,

 max. 9 450
280 kg

D 191 cm, Š 98 cm,  
V 152 cm

G06900201

Přehled příslušenství, viz strana 63.TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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světlou výšku od země

AS 920 SHERPA 2WD

SYSTÉM NOŽŮ
Vyztužená žací skříň pro vysokou 
trávu AS s vyměnitelnými noži 
a horním křížovým nožem. 
Zobrazen s volitelnou mulčovací 
soupravou. 

MAXIMÁLNÍ KOMFORT
Prostor pro nohy vyšších 
operátorů, unikátní jednoruční 
hnací páka AS s nastavitelným 
odpružením sedadla, bočními 
kryty a plynulým řízením.

NÁHON NA VŠECHNA 
KOLA
Permanentní náhon na všechna 
kola, lepší trakce do kopce 
i z kopce, jistější účinnost brzdy 
(netýká se AS 920 2WD). 

PLOVOUCÍ ŽACÍ SKŘÍŇ
Žací skříň je konstruována jako
plovoucí, kterým chrání sekačku 
a zajišťuje dodatečný odstup od 
země na nerovném terénu. 

AS 940 SHERPA 4WD
Dezén pneu ATV, 
stand. velikost kol 
předních: 15 × 5.00-6, 
zadních: 18 × 9.50-8

V reakci na mnoho žádostí je nyní 
sekačka Sherpa k dostání s náhonem 
na 2 kola pro terény s mírnými svahy. 
Nabízí agilní chování při jízdě 
umožněné poloměrem otáčení jen 
65 cm a max. rychlostí 10,5 km/h.

www.as-motor.com 47



Sledujte naše 
videa na:

AS TRAKTOROVÝ ALLMÄHER

Bezpečně poseče obtížný terén. Důkazem zaměření společnosti AS-Motor na technologii 
a innovace je dálkové řízení (RC) stroj Sherpa, první traktorové sekačky pro hrubý terén 
na světě s dálkovým ovládáním. Ať budete používat ruční, nebo dálkové ovládání, můžete 
s novou sekačkou AS 940 Sherpa 4WD RC sekat svahy, vysokou trávu a hrubý terén 
bezpečně a pohodlně.

AS 940 SHERPA 4WD RC  
PRVNÍ SEKAČKA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

MOŽNÝ JE JAK REŽIM DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ,  
TAK I RUČNÍ PROVOZNÍ REŽIM
Profesionální jednotka dálkového řízení s max. 
rozsahem 300 m závisejícím na situaci v terénu. 
Hlavní funkce:
• Nastavení výšky sečení
• Funkce zapnutí/vypnutí motoru
• Zapnutí/vypnutí nože
• Řízení prostřednictvím jednotky dálkového řízení
• Závěr diferenciálu
• Maximální náklon příčně ke svahu
 – dálkově řízená operace 33°
• Maximální náklon příčně ke svahu
 – traktorová operace 21°
• Bezpečnostní funkce
 – funkce ochrany motoru při nízkém tlaku oleje
 – nouzové zastavení na stroji
 – varovný signál pod úhlem 33° příčně ke svahu

Vhodný pro strmé svahy,
15litrová nádrž pro dlouhý 
dojezd

Ochranná trubka 
z pozink. oceli

Spínací závěr diferenciálu 
pro maximální trakci 

www.as-motor.com48



Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Maxim. výkon 

motoru Náhon kol, rychlost Nastavení
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost, provozní  
rozměry Položka č.

AS 940
Sherpa 4WD

RC
90 cm

4dobý 2válcový B&S,
profesionální řada 8,

724 ccm

16,5 kW (22,4 k) 
při 3 300 min -1

20,1 kW (27 k) 
při 3 600 min -1

permanentní na 4 kola,
hydrostat., plyn. nast.

dopředu: 0–6,7 km/h,
dozadu: 0–6,5 km/h

centrální,
elektricky
proměnné

80–135 mm

max. 6 000
310 kg,

D 191 cm, Š 106 cm,
V 156 cm

G06900401

Přehled příslušenství, viz strana 63.TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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Pevný skládací rám

Nová vyztužená žací skříň umožňuje vertikální úhybný pohyb

Volitelná mulčovací souprava, viz strana 66

Pneumatika XL 
pro větší světlou 
výšku

2dobý motor B&S s palivovým 
a olejovým čerpadlem

Optimální komfort sezení  
díky novému sedadlu,
svazek pružin s progresivním 
odpružením a dodatečnými 
tlumicími prvky

Pevný, univerzální samonosný 
trubkový rám

Přepínací páka pro ruční 
a dálkové řízení

PROFESIONÁLNÍ 
SYSTÉM DÁLKOVÉHO 
ŘÍZENÍ
Dálkové řízení s rozsahem 
až 300 m a ssnadným 
mechanickým přechodem 
na traktorový režim.

VYŠŠÍ ÚČINNOST
Pracuje pod stromy a keři, 
podél živých plotů, v žahavých 
kopřivách a u vosích hnízd.

ŠIRŠÍ MOŽNOST 
VYUŽITÍ
Seče i za nepříznivého počasí, 
na volné nebo mokré hlíně 
a na extrémně nerovném 
terénu.

VĚTŠÍ POHODLÍ
Pohodlné ovládání z bezpečné 
vzdálenosti bez vystavení se 
prachu, hluku nebo výfukovým 
plynům.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST
Bezpečnější práce v terénu 
bez cest, v těžko přístupných 
průchodech a na strmých 
svazích.
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Nově vyvinutá, 100 cm široká, cepová sekací jednotka modelu AS 1040 YAK 4WD 
představuje vynikající alternativu konvenční rotační sekací jednotky.

Maximálně stabilní a robustní cepová sekací jednotka nabízí větší žací šířku 
s maximální stabilitou. Rotační sekačky s podobnou pracovní šířkou nepodávají
v extrémním terénu dostatečný výkon. V případě, kdy není vidět skrytá překážka, 
hrozí cepové sekací jednotce výrazně nižší riziko poškození a díky tomu 
poskytuje vyšší bezpečnost pro operátora.

Stejnoměrné výsledky 
sečení – pro viditelně 
dokonalé výsledky sečení
 v celé pracovní šířce. 

Nové odpružení sedadla  
s váhovou stupnicí

Asymetrická cepová žací skříň 
pro komfortní sekání kolem 
překážek, plovoucí žací skříň 
umožňuje vertikální pohyby

Nastavení výšky snadného 
odpruženého sekání

Přivařená přivazovací oka  
pro bezpečný transport

Plná ochrana podvozku  
pro řízení, motor a hydrostat

Diferenciál s omezeným 
prokluzem na vyžádání  
pro jedinečnou trakci

Vhodný pro strmé 
svahy, 15litrová nádrž 
pro větší dojezd

Páka pohonu  
s funkcí regulace 
rychlosti jízdy

AS 1040 YAK 4WD 
PROFESIONÁLNÍ TRAKTOROVÁ CEPOVÁ SEKAČKA
SILNÁ, ROBUSTNÍ, S VYSOKÝM VÝKONEM V OBTÍŽNÉM TERÉNU

Vysoká ochrana před kameny:  
potvrzeno DLG,  
DIN EN 13524 : 2014,
zkuš. protokol 17.00687.

AS TRAKTOROVÝ ALLMÄHER

www.as-motor.com50
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Model Šířka 
sečení Motor Jmen. výkon Maxim. výkon 

motoru Náhon kol, rychlost Nastavení
výšky sečení

Ploš. výkon
m2/h

Hmotnost, provozní  
rozměry Položka č.

AS 1040
YAK 4WD 100 cm

4dobý 2válcový 
V-motor Vanguard 

B&S 3864, 
627 ccm

15,5 kW (21,1 k) 
při 3 600 min -1

17,2 kW (23 k)  
při 3 600 min -1

permanentní na 4 kola,
hydrostat., plyn. nast.

dopředu: 0–6,8 km/h,
dozadu: 0–6,3 km/h

7× centrální,
30–110 mm max. 6 800

335 kg,
D 199 cm, Š 122 cm,
V 159 cm (108 cm)

G90400101

Přehled příslušenství, viz strana 63.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Stabilní skládací rám

Profesionální 2válcový  
V-motor Vanguard  
s trvanlivým cyklonovým  
vzduchovým filtrem

Nízký zadní okraj pro rozhled 
kolem dokola a pro optimální 
rozložení hmotnosti

Sklápěcí sedadlo se svazkem  
sedadlových pružin  
pro maximální komfort

Snadno přístupná 12voltová baterie 
umístěna v dolní poloze v sekačce

Nízkotlakové pneumatiky 
plněné těsnícím tmelem 
AS, bezdušové

JEDINEČNÁ TRAKCE
Trvalý náhon na 4 kola s diferenc. s omez. 
prokluzem pro zadní nápravu na vyžádání. 
Nízkotlakové pneumatiky s agresivním 
dezénem a těsnicí tmel pro pneumatiky bez 
duše AS-Motor (utěsňovač propíchnutí).

PLOVOUCÍ CEPOVÁ ŽACÍ SKŘÍŇ
Plovoucí žací skříň se přizpůsobí hrubému 
a nerovnému terénu. Snadné nastavení výšky 
pomocí pružné podpěry.

KOMFORTNÍ TRAKČNÍ POHON
Proměnný hydrostatický pohon s pákou 
pohonu pro jednu ruku, regulací rychlosti 
jízdy a integrovanou parkovací brzdou 
pro práci bez únavy.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Jednoduchá výměna cepů a hnacího řemenu 
díky komfortním obslužným výřezům 
a otvorům. Volný přístup ke všem místům 
údržby.

OPTIMÁLNÍ ERGONOMIKA
Vzpřímená sedací poloha, dokonalé umístění 
volantu a prostor pro nohy operátorů do výšky 
2 metry. Postranní deflektory chrání operátora 
před hustým porostem a trny.

Sledujte naše 
videa na:

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Stabilní skládací rukojeť, bezpečnostní spínač 
integrovaný v sedadle řidiče a pohotovostní
pedál pro nouzové zastavení a maximální 
bezpečnost operátora. Přivazovací oka 
na zařízení dovolují bezpečnější transport.
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AS ODSTRAŇOVAČE PLEVELE
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ODSTRANĚNÍ PLEVELE BEZ CHEMIE 
 
Naneštěstí se plevelům daří každé roční období: obrubníky, vozové 
parky či atletická sportovní zařízení musí být několikrát v roce zbavována 
nežádoucích porostů.

To má vliv jak na městské, tak na soukromé obyvatele. Používání ochranných 
prostředků, jako jsou glyfosáty, je přísně regulováno a je povoleno pouze  
v určitých oblastech a z opodstaněných důvodů. V podstatě není jejich 

použití nutné: existuje k životnímu prostředí šetrná alternativa k chemickému 
zásahu, a to čistě mechanické odstraňování plevelů našimi odstraňovači plevele.

Modely AS 50 WeedHex a AS 30 WeedHex eleminují potřebu rostlinných 
ochranných prostředků a odstraňují plevel a nekontrolovaný porost 

patentovaným systémem vibračních kartáčů, a to i tam, kde se nedá použít 
těžké zařízení. Odstraňovače plevelu začišťují dokonale prostory okolo obrubníků 
a podél zdí a odstraňují plevel ze spojů a mezi kameny. Se stejnou účinností 
zajišťují tato zařízení čistotu ve vozových parcích a na terasách se zatravněnými 

dlažebními kostkami a kameny. Také spolehlivě čistí antuková hřiště.

Pracovní rychlost může být přizpůsobena půdním podmínkám. Díky svému 
čistě mechanickému provoznímu režimu můžete model AS 50 WeedHex a AS 

30 WeedHex používat kdekoli, dokonce i v oblastech s vysoce citlivým životním 
prostředím. 

Nově: Model AS 30 E-WeedHex 82V s lithiovou baterií je ideální pro použití  
v prostorech citlivých na hluk. Je tichý, s nízkými vibracemi a neprodukuje  

výfukové zplodiny.

Ideální doplněk pro všechny profesionální uživatele: model AS 50 WeedHex  
pro rozsáhlejší oblasti a model AS 30 WeedHex pro nerovné povrchy, jako jsou kočičí 

hlavy, povrchy stěn a obrubníky.
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AS 30 WeedHex140 AS 30 WeedHex160 AS 30 E-WeedHex AS 50 WeedHex

Pracovní šířka 35 cm 35 cm 35 cm 50 cm

Náhon kol – – – náhon na 2 kola, Variomatic

Typ, řada kartáče kotouč. kartáč, ocel kotouč. kartáč, ocel kotouč. kartáč, ocel 2 ocelové kartáčky

Typ kartáče, 
volitený

kotouč. kartáč, nylon,
Ø 35 cm či držák pro ocelové 

kartáčky, ocel, Ø 42 cm

kotouč. kartáč, nylon,
Ø 35 cm či držák pro ocelové 

kartáčky, ocel, Ø 42 cm

kotouč. kartáč, nylon,
Ø 35 cm či držák pro ocelové 

kartáčky, ocel, Ø 42 cm
–

Vybavení motor OHV, 140 ccm motor B&S, 161 ccm,  
filtr

B&S 82 V,
bateriový pohon

dvojitá ochrana před kameny, 
filtr, sběrný koš

Obrubníky ● ● ● ●

Betonová dlažba ● ● ● ●

Zatravňovací dlažba – – – ●

Asfaltové povrchy ● ● ● ●

Nedlážděné plochy ● ● ● –

Nerovné povrchy ● ● ● –

Podél stěn ● ● ● ●
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Sledujte naše 
videa na:

180˚závěsný boční kryt
pro práci u obrubníků
a zdí

Proměnná rychlost 
(Variomatic)

Bočně stavitelný
sloupek řízení

Centrálně stavitelný 
tlak kartáče

Rejdovací přední kolo

Dvojí kryt před kameny

Výše umístěný
filtr přivádí  
do motoru čistý 
vzduch

Sběrný koš,
po odstranění 
plevele není 
třeba zametat

Snížení tvorby škrábanců na površích  
a minimalizace ručních prací – model AS 50 
WeedHex účinně odstraňuje plevel ze spár mezi 
kočičími hlavami.

Kdekoli pracujete, zajišťuje dvojí kryt proti 
kamenům maximální ochranu a minimalizuje 
expozici hluku.

Díky čistě mechanickému kartáčovému systému 
je možné model WeedHex také využít v oblastech 
s citlivým prostředím. Díky stavitelným pracovním 
rychlostem není čištění obrubníků ani jízda kolem 
stěn budov žádným problémem.

Při použití sběrného koše není potřeba po sobě 
zametat.

AS ODSTRAŇOVAČE PLEVELE

AS 50 WeedHex

Certifikace DPLF
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Model Pracovní 
šířka Motor Jmen.výkon Maxim. výkon 

motoru
Náhon kol, 

rychlost Ploš. výkon Hmotnost, 
provozní Položka č.

AS 50 
WeedHex

50 cm
4dobý motor B&S, 
850E – řada I/C,

190 ccm

3,1 kW (4,3 k) 
při 2 800 min -1

4,1 kW (5,5 k) 
při 3 600 min -1

na zadní kola,
Variomatic,
proměnná

1,6–2,5 km/h

cca 800 m čištění 
obrubníku nebo 
400 m2 povrchu 

35 min.

70 kg,
D 192 cm, Š 61 cm,

V 99 cm
G07300000

Přehled příslušenství, viz strana 61.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PROVOZ
Patentovaný kyvný kartáčový 
systém se přizpůsobuje povrchu. 
Odstředivá síla reguluje tlak 
kartáče.

KRYT PŘED KAMENY
Dvojitý ochranný kryt proti 
kamenům chrání před nárazy 
kamení.

POHON
Náhon na zadní kola s proměnnou 
rychlostí (Variomatic). Rejdovací 
přední kolo pro snadné objíždění 
překážek.

SBĚRNÝ KOŠ
Koš okamžitě zachycuje plevel, 
divoké porosty, písek a drobné 
kameny. Pracné zametání odpadá.

ČIŠTĚNÍ OBRUBNÍKŮ
Dokonalé čištění obrubníků
pojížděním podél hran či zdí.

CHODNÍKY
Perfektní pro čištění všech typů 
rovných chodníků.

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY
Odstraňuje plevel bez vyhazování 
hlíny ze zatravňovací dlažby.
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Výše umístěný filtr 
přivádí do motoru 
čistý vzduch

Kola jsou 
samostatně 
výškově stavitelná

Vodicí lištu lze
nastavit ve 3 
polohách

4dobý motor B&S

Ochranná plachta

Model AS 30 WeedHex je ideálním 
doplňkem odstraňovače AS 50 WeedHex 
pro účinné čištění nerovných krytin, 
úzkých míst, stěn a obrubníků.

Snížená rychlost kartáčů činící pouhých 
600 min-1 a ochranné plachty umožňují 
bezpečnou práci s minimálním rizikem 
uhození kamenem a tvorby prachu.

Díky podpoře motorového kartáčování se 
moment zvýší více než dvakrát. Výsledek: 
při vyšším výkonu na kartáči nemá šanci 
ani nepoddajný plevel.

Kolům je možné individuálně nastavit 
výšku, což zajistí náklon kartáče. Díky 
tomuto opatření je možné odstraňovat 
plevel i v oblastech s nízkým okrajem.

AS ODSTRAŇOVAČE PLEVELE

AS 30 WeedHex AS 30 WEEDHEX 160

Přehled příslušenství, viz strana 61.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Šířka sečení Motor Jmen. výkon Maxim. výkon 
motoru

Hmotnost, 
provozní Položka č.

AS 30 WeedHex  
140

35 cm
4dobý motor OHV,

140 ccm
2,1 kW (2,8 k) 

při 2 800 min -1

2,4 kW (3,3 k) 
při 3 600 min -1

35 kg,
D 125 cm, Š 52 cm,

V 105 cm
G07300101

AS 30 WeedHex 
160

35 cm
4dobý motor B&S, 

750EX – řada I/C DOV, 
161 ccm

2,5 kW (3,4 k)  
při 2 8000 min -1

3,0 kW (4,1 k)  
při 3 600 min -1

38 kg,
D 125 cm, Š 52 cm,

V 105 cm
G07300103

ROZSAH VYUŽITÍ
Rovné i nerovné chodníky, 
obrubníky, štěrkové cesty, 
mechem porostlé povrchy, 
udusaný sníh atd.

PROVOZ
Účinné čištění nepřístupných 
míst a oblastí s těžce 
přístupnými hranami a okraji.

PRÁCE V ZIMĚ
Lehce odstraňuje tvrdý sníh 
a led na zastávkách, při vstupech  
a na okrajích plošin.

NÍZKÁ HMOTNOST
S pouhými 35–38 kg váhy 
a sklápěcími řidítky 
se s modelem AS 30 snadno 
manévruje a snadno se převáží.
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Přehled příslušenství, viz strana 61.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Nízké 
vibrace

Tlačítko Start

Vysoký výkon kartáče, 
nízké otáčky – pro snížení 
rizika vymrštění kamene

Plný výkon, nízké emise. Nový model AS 30
E-WeedHex je napájený lithiumiontovými 
bateriemi, které se výkonem vyrovnají vnitřnímu 
spalovacímu motoru. Baterie jsou tišší, čistější
a méně vibrují. 

Ideální pro poskytovatele služeb v prostoru 
citlivém na hluk, jako jsou obytné komplexy, 
nemocnice, pečovatelské domy, střediska denní 
péče a kancelářské budovy.

Životnost baterie: 30 až 45 minut podle typu 
kartáče a aplikačního prostoru.

Přiloženy jsou baterie 5 Ah spolu 
s nabíječkou.

AS 30 E-WeedHex

BATERIE A NABÍJEČKA
Obsahuje výkonnou 
lithiumiontovou baterii  
B & S 82V a nabíječku. 
Doba nabíjení: 
100 % za 75 min., 
80 % za 40 min.

SPECIÁLNÍ KARTÁČ
Volitelný nylonový kartáč pro 
citlivé povrchy (např. zvonivky, 
přírodní kámen, dřevěné fošny, 
terakoty), výkon kartáče: jemný.

DRŽÁK DRÁT.KARTÁČE
Dovolí použít 6, 4 nebo 
2 drátěné kartáče jako 
na modelu AS 50 WeedHex,  
Ø 42 cm. Rychlé nasazení,  
výkon kartáče: vysoký.

RYCHLÉ VYJMUTÍ 
BATERIE
Snadná výměna baterie 
bez nástrojů, kontrolka LED 
funkce baterie.

Model Šířka sečení Motor Jmen. výkon Maxim. výkon 
motoru

Hmotnost, 
provozní Položka č.

AS 30 E-WeedHex  
vč. 5Ah baterie Li-Ion 

a nabíječky
35 cm

B&S řada 82Li
82V Li-Ion

baterie
72 Volt 82 Volt

36 kg,
D 125 cm, Š 52 cm,

V 105 cm
G07300105

Výkon kartáčů je 
srovnatelný se 
spalovacím motorem, 
je však příjemně tichý

NEWNEWNEW
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Vodicí lištu lze
nastavit ve 3 
polohách

www.as-motor.com 57



AS PŘÍSLUŠENSTVÍ AS 53  
2T ES 4WD

AS 53  
2T ES 4WD RB

AS 531  
4T MK

AS 531  
4T MK B

AS 531  
2T ES MK B

Dvojitá kola G06321009 G06321009

Sběrný koš pro boční 
výhoz G04324000 G04324000 

Počítadlo provozních 
hodin G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 G06927008

Brzda zadní nápravy
(blokovací) G04334001 in series

Sada chrániče ruky
(plast) G06380070 G06380070

Sklonoměr G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027

Mulčovací sada G04323005 G04323005 v sérii v sérii v sérii

2taktní olej AS „Titan 2T“
pro směs 1 : 100 
(doporučeno pro všechny 
2dobé motory AS)

100 ml G00041056

1 litr G00041042

40× 100 ml G00041058

100 ml G00041056

1 litr G00041042

40× 100 ml G00041058

100 ml G00041056

1 litr G00041042

40× 100 ml G00041058

PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY TRÁVY

AS PŘÍSLUŠENSTVÍ AS 460  
Clip A

AS 530  
Clip A

AS 420  
ProClip 4T

AS 470  
ProClip 4T

AS 510  
ProClip 4T A

AS 510  
ProClip 2T A ES

AS 510  
ProClip 4T A  

2v1

AS 510  
ProClip 2T ES A 

2v1

Počítadlo provozních 
hodin G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 G06927008

Sklonoměr G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027

Přední a zadní kryt G51080002 G51080002

5litrová palivová nádrž G51080001 v sérii G51080001 v sérii

2taktní olej AS „Titan 2T“
pro směs 1 : 100 
(doporučeno pro všechny 
2dobé motory AS)

100 ml
G00041056
1 litr
G00041042
40× 100 ml
G00041058

100 ml
G00041056
1 litr
G00041042
40× 100 ml
G00041058

MULČOVACÍ SEKAČKY

Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „www.parts-and-more.org“ 

IN

IN

2    1in

3    1in

IN

IN

2    1in

3    1in

IN

IN

2    1in

3    1in

AS PŘÍSLUŠENSTVÍ 2019
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MULCHMÄHER

AS PŘÍSLUŠENSTVÍ AS 21 4T B&S AS 21 4T Comfort AS 21 2T ES AS 26 2T ES AS 28 2T ES

Dvojitá kola (nedoporučuje se) (nedoporučuje se) G06321009 G06321009 

Počítadlo provozních 
hodin G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 G06927008

Brzda zadní nápravy
(blokovací) G06334027 G06334027 G06334027 G06334027 v sérii

Sada chrániče ruky
(plast) G06380070 G06380070 G06380070 G06380070 G06380070

Sada chrániče ruky
(ocel) G06780309 G06780309 G06780309

Sklonoměr G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027

Svahové kolo (nedoporučuje se) (nedoporučuje se) G06321029 G06321029

Speciální lišta 
pro písčité oblasti G06023005 G06023005 G06023005 G06323003 G06323003

2taktní olej AS „Titan 2T“
pro směs 1 : 100 
(doporučeno pro všechny 
2dobé motory AS)

100 ml G00041056

1 litr G00041042

40× 100 ml G00041058

100 ml G00041056

1 litr G00041042

40× 100 ml G00041058

100 ml G00041056

1 litr G00041042

40× 100 ml G00041058

Tekuté lepidlo na duše
„Plattfuss-Stop“
950 ml

G00041068
(stačí pro dvě pneumatiky)

 

MUHMÄHER

Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „www.parts-and-more.org“
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AS PŘÍSLUŠENSTVÍ AS 63  
4T Honda / B&S AS 63 2T ES AS 65 2T ES AS 65 4T B&S AS 73 4T B&S AS 65 Scout

Odhrnovač větví G06726021 G06726021 G06726021 

Dvojitá kola
G60021011  
(nedoporučuje se pro 
AS 63 4T Honda)

G60021011 G06521000 G06521000 G06521000 
(2 sady povinné)

Počítadlo provozních 
hodin G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 v sérii

Sada chrániče ruky
(ocel) G06780309 G06780309 G06780309 G06780309

Sklonoměr G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027

Elektrický startér
G06727305 
(od výrob. čísla 
021313050001)

G06727305 
(od výrob. čísla 
014613050001)

G06727305 
(od výrob. čísla
025813050001)

Ocelová kola s nábojem G06780016 G06780016

Nízkotlakové  
pneumatiky G06721006 G06721006

Zahřívané držadlo G06722040 G06722040 G06722040

Filtr G60005002 G06705001

Mulčovací souprava G60026026 G60026026

2taktní olej AS „Titan 2T“
pro směs 1 : 100 
(doporučeno pro všechny 
2dobé motory AS)

100 ml G00041056

1 litr G00041042

40× 100 ml G00041058

100 ml G00041056

1 litr G00041042

40× 100 ml G00041058

Tekuté lepidlo na duše
„Plattfuss-Stop“
950 ml

G00041068
(stačí pro dvě  
pneumatiky)

G00041068
(stačí pro dvě  
pneumatiky)

G00041068
(stačí pro dvě  
pneumatiky)

G00041068
(stačí pro dvě  
pneumatiky)

G00041068
(stačí pro dvě  
pneumatiky)

G00041068
(stačí pro dvě  
pneumatiky)

ALLMÄHER®

Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „www.parts-and-more.org“ 
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Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „www.parts-and-more.org“ 

AS PŘÍSLUŠENSTVÍ AS 701 SM AS 901 SM AS 565 KM AS 625 KM AS 50 WeedHex AS 30 WeedHex 
140/160 AS 30 E-WeedHex

Dvojitá kola
G06521000 
(překračuje šířku 
sečení)

v sérii

Nízkotlakové  
pneumatiky

G06721006 
(náhrada orig. 
pneumatik)

Počítadlo provozních hodin
(objednat dle náhr. dílů) G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 G06927008 G06927008

Sada chrániče ruky
(ocel) G06780309 G06780309

Sklonoměr G06950027 G06950027 G06950027 G06950027

Ocelová kola s nábojem
G06780016 
(překračuje šířku 
sečení)

G06780016 
(nahradí vnější 
kola)

Zahřívané držadlo G06722040

Držák kartáče Ø 42 cm
pro AS 30 WeedHex
(bez kartáčů)

G07381001 G07381001

Ocelový kartáček 
(minimální objednávka 
10 ks)

G07323015
(nutné 2 ks,  
objedat dle  
náhradních dílů)

G07323015
(pro držák kartáče 
nutné 2, 4 nebo 
6 ks, objedat dle 
náhradních dílů)

G07323015
(pro držák kartáče 
nutné 2, 4 nebo 
6 ks, objedat dle 
náhradních dílů)

Kartáčový kotouč ocel 
(originální řada)

G07323029 
(objedat dle 
náhradních dílů)

G07323029 
(objedat dle 
náhradních dílů)

Kartáčový kotouč nylon
pro citlivé povrchy G07352038 G07352038

Lithiumiontová baterie
82 V, 5,0 Ah G07300106

Nabíječka baterie
82 V, 4 A G07300107

Tekuté lepidlo na duše
„Plattfuss-Stop“
950 ml

G00041068
(stačí pro dvě 
pneumatiky)

G00041068
(stačí pro dvě 
pneumatiky)

G00041068
(stačí pro dvě 
pneumatiky)

G00041068
(stačí pro dvě 
pneumatiky)

CEPOVÉ SEKAČKY ROTAČNÍ SEKAČKY ODSTRAŇOVAČE
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AS PŘÍSLUŠENSTVÍ AS 799 Rider AS 800 FreeRider AS 900 Enduro AS 980 Enduro

Přívěs
(bez tažného zařízení, hrubé 
zatížení 100 kg)

G06800003 G06800003 G06800003 G06800003

Tažné zařízení G06800004 G06800004 G06600005 G06600005

Shrnovač sněhu
bez adaptérů G06837006 G06837006 G06837006 G06837006

Adaptér a provozní prvky 
pro shrnovač sněhu G06837017 G06837017 G06637011 

(od výrobního čísla 0335 18 XX 0001)
G06637011

Sněhové řetězy zadní kola G06837015 G06837015 dodání brzy G06637013

Sada odpružení sedadla G06800103
(od výrobního čísla 0301 17 10 0001)

G06800103 
(od výrobního čísla 0301 17 10 0001)

G06600103 
(od výrobního čísla 0335 18 XX 0001)

v sérii

Travní pneumatiky přední G06621001 G06621001

Travní pneumatiky zadní G06821007 G06821007

Počítadlo provozních 
hodin G06927008 G06927008 v sérii v sérii

Sklonoměr G06950027 G06950027 G06950027 G06950027

Volantový otočný knoflík G06980011
(od výr. čísla 0301 17 10 0001)

G06980011
(od výr. čísla 0301 17 10 0001)

G06980011
(od výr. čísla 0335 18 XX 0001)

G06980011

Tekuté lepidlo na duše
„Plattfuss-Stop“
950 ml

G00041068
(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní 
duši)

G00041068
(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní 
duši)

G00041068
(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní 
duši)

G00041068
(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní 
duši)
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AS PŘÍSLUŠENSTVÍ AS 915 
Sherpa 2WD

AS 920  
Sherpa 2WD

AS 940  
Sherpa 4WD

AS 940 
Sherpa 4WD XL

AS 940  
Sherpa 4WD RC

AS 1040  
YAK 4WD

Přívěs
(bez tažného zařízení, hrubé 
zatížení 100 kg)

G06800003 G06800003 G06800003 G06800003 G06800003

Tažné zařízení G06900002 G06900002 G06900002 G06900002 G06900002

Shrnovač sněhu
bez adaptérů G06837006 G06837006 G06837006 G06837006 G06837006

Adaptér a provozní prvky 
pro shrnovač sněhu G06937014 G06937014 G06937014 G06937014 G06937014

Adaptér a provozní prvky 
pro shrnovač sněhu 
a ochrannou kabinu

G06900005 G06900005 G06900005 G06900005 G06900005

Ochranná kabina G06928001 G06928001 G06928001 G06928001 G06928001

Sněhové řetězy zadní kola G06937003 G06937003 G06937003 G06937003

Sada odpružení sedadla G06900204 v sérii v sérii v sérii v sérii v sérii

Dvojitá kola zadní
(extrémní trakce,  
typ AS 65 Scout)

G06921016 G06921016 G06921016

Počítadlo provozních 
hodin v sérii v sérii v sérii v sérii v sérii v sérii

Větší kola XL 
(Sada přední/zadní) G06921014 v sérii v sérii

Mulčovací souprava
(max. výška trávy 40 cm) G06926034 G06926034 G06926034 G06926034 G06926034

Sklonoměr G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027 G06950027

Volantový otočný knoflík G06980011 G06980011 G06980011 G06980011 G06980011 G06980011

Rozpěrka nože
nahradní horní mulčovací 
nůž

G06950054 G06950054 G06950054 G06950054 G06950054

Tekuté lepidlo na duše
„Plattfuss-Stop“
950 ml

G00041068
(stačí pro 2 přední  
nebo 1 zadní duši)

G00041068
(stačí pro 2 přední  
nebo 1 zadní duši)

G00041068
(stačí pro 2 přední  
nebo 1 zadní duši)

G00041068
(stačí pro 2 přední  
nebo 1 zadní duši)

G00041068
(stačí pro 2 přední  
nebo 1 zadní duši)

v sérii
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DVOJITÉ PNEUMATIKY
Dostupné pro model AS 63, 
ideální pro model AS 63 2T ES 
při použití na svazích.

DVOJITÉ PNEUMATIKY
K dostání pro model AS 21, 
AS 26, AS 53, pro lepší trakci.

DVOJITÉ PNEUMATIKY
Pro AS 65, AS 73, AS 701 SM
(1 × 2 pneumatiky) a AS 915 
Sherpa / AS 920 / AS 940 
Sherpa (2 × 2 pneumatiky, 
ne pro Sherpa XL + RC).
Pro vyšší trakci na svazích.

PNEUMATIKY XL
Pro model AS 940 Sherpa 4 WD. 
Sada pneumatik s rozšiřovací 
vložkou pro vyšší čistou výšku  
o 30 mm.  
Velikost, přední: 4.80/4.00-8, 
zadní: 20 × 10.0-8

OCHRANNÁ KABINA
Vhodná pro všechny traktorové 
sekačky AS-Motor Sherpa.

NÍZKOTLAKOVÉ  
PNEUMATIKY
Lepší trakce na sypké zemi. 
Větší kontaktní plocha  
zachovává půdu v původním 
stavu. Pro model AS 65.

OCELOVÁ KOLA 
A SVAHOVÉ KOLO
Zvyšují trakci i při práci šikmo 
na svahu. Ocelové kolo pro AS 
65, AS 701 a AS 901. Svahové 
kolo pro AS 21 2T ES  
a AS 26 2T ES.

SHRNOVAČ SNĚHU
Vhodný pro všechny traktorové 
sekačky AS-Motor kromě AS 
1040 YAK 4WD.
Stavitelné na obou stranách.  
Š: 1 107 mm V: 348 mm.

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Sněhové řetězy pro zadní 
hnací nápravu na modelu 
AS 799/800/900/980980 a 
všechny modely Sherpa kromě 
XL a RC.

TRÁVNÍKOVÉ 
PNEUMATIKY
Nízký nárazový dezén 
pro použití na modelu AS 799 
a AS 800.

AS PŘÍSLUŠENSTVÍ 2019
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PŘÍPOJKA PRO PŘÍVĚS 
AS 900 / AS 980
Pro připojení přívěsu AS  
k modelu AS 900 Enduro  
nebo AS 980 Enduro.

PŘÍPOJKA PRO PŘÍVĚS 
AS 799 / AS 800
Pro připojení přívěsu AS 
na model AS 799 Rider nebo
AS 800 Freerider.

PŘÍVĚS
Pro traktorové sekačky. Ložná 
plocha: D=1 071mm, Š=607 mm, 
výška ložného prahu = 274 mm. 
Max. hrubá hmotnost: 100 kg.  
Lze sundat zadní plachtu.

PŘÍPOJKA PRO PŘÍVĚS 
AS SHERPA
Pro připojení přívěsu AS k modelu 
AS 915 Sherpa, AS 920 Sherpa, 
AS 940 Sherpa, AS 940 Sherpa XL 
a AS 940 Sherpa RC.

ODHRNOVAČ VĚTVÍ
Opatrná jízda kolem stromů 
a v plantážích.
Dostupný pro model AS 65 
a AS 73.

BOČNÍ SBĚRNÝ KOŠ
Pro AS 53 2T 4WD/RB.

OCHRANNÝ NÁRAZNÍK
Chrání přední kola a boky 
zařízení před nárazy. 
Pro AS 510. Nevhodný pro typy 
s bočním výhozem 
na modelech AS 510 2v1.

BRZDA ZADNÍCH KOL
Parkovací a pojistná brzda, 
pro model AS 21, AS 26, 
a AS 53 2T ES 4WD.

5L PALIVOVÁ NÁDRŽ
5litrová palivová nádrž 
je dostupná pro model 
AS 510 4T a zvyšuje dojezd.

FILTR
Pro model AS 63 2T ES 
a AS 65 2T ES, pokud stroj 
používáte v prašném terénu.
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ZAHŘÍVANÉ DRŽADLO
Pro model AS 65 4T B&S,  
AS 65 Scout, AS 73, AS 701.

ELEKTRICKÝ STARTÉR
Pro pohodlné startování.  
S klíčkem zapalování. Lze 
doplnit u modelu AS 65 4T B&S, 
AS 65 Scout, AS 73.

MULČOVACÍ SADA AS 63
Dostupná pro AS 63, pro uzavření 
zadního výhozu a dobrý výsledek 
mulčování. Zlepšuje vzor sečení  
u trav do výšky max. 40 cm.

ODPRUŽENÍ SEDADLA
Zdokonalené progresivní odporužení  
sedadla, vyztužené plynové tlumiče  
a nový koncový doraz. Stavitelné  
od 60 do 120 kg. Doplňková sada  
pro AS 799, AS 800, AS 915 Sherpa 2WD 
a AS 900 Enduro.

MULČOVACÍ SADA  
AS SHERPA
Zlepšuje vzor sečení a zajišťuje 
jednotné řádkování trávy  
při výšce trávy do max. 40 cm. 
Vhodná pro všechny traktorové 
sekačky AS Sherpa.

SADA CHRÁNIČE  
RUKOU, OCEL
Pro model AS 21 2T, AS 26,  
AS 28, AS 65, AS 65 Scout, AS 73, 
AS 701, AS 901.

POČÍTADLO  
PROVOZNÍCH HODIN
Pro všechny stroje.

OTOČNÝ KNOFLÍK 
NA VOLANTU
Usnadňuje řízení jednou rukou 
a manévrování. Řiďte 
se bezpečnostními předpisy.

SKLONOMĚR
Vždy na očích. Jednoduše  
se přimontuje k palivové nádrži 
traktorových sekaček.

OCHRANA RUKOU
Efektivní ochrana před trny 
a výhonky. Pro model AS 53, 
AS 21, AS 26 a AS 28.

AS PŘÍSLUŠENSTVÍ 2019
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STÍRACÍ LIŠTA
Speciální lišta z tvrzené oceli. 
Snižuje opotřebení na písčité 
zemi. Vhodná pro model  
AS 21 2T, AS 26, AS 28.

BATERIE
AS 30 E-WEEDHEX 
Výkonná 82V lithiumiontová 
baterie B&S pro stejnoměrné 
napájení. S integrovanou  
kontrolkou nabití. 5,0 Ah.

NABÍJEČKA
AS 30 E-WEEDHEX
Nabíječka vhodná  
pro všechny 82V  
lithiumiontové baterie B&S.

DRŽÁK KARTÁČE
Pro model AS 30 WeedHex,  
dovoluje použít 2, 4 či 6 kartáčků. 
Pracovní šířka 42 cm. Jednoduchý  
a rychlovýměnný systém.  
Sekací síla: vysoká.

KARTÁČ. KOTOUČ, 
NYLON
Pro model AS 30 WeedHex, 
navržen pro použití na citlivé 
povrchy. Sekací síla: jemná.

KARTÁČ. KOTOUČ, OCEL
Pro AS 30 WeedHex,  
jako řadový kartáč, Ø 35 cm.
Řezná síla: velmi vysoká.

OCELOVÝ KARTÁČEK
Pro model AS 50 WeedHex  
a AS 30 spolu s držákem kartáče 
AS 50 : 2 ks na stroj,  
AS 30 : 2, 4 nebo 6 ks na stroj.

TEKUTÉ PNEU LEPIDLO 
„PLATTFUSS-STOP“
Těsní rychle nejrůznější otvory  
na všech duších kol a zastavuje  
pozvolné ucházení kola. Snižuje 
chyby v důsledku prázdných  
pneumatik.

2DOBÝ OLEJ AS  
„TITAN 2T“
Umožňuje ekologicky šetrný  
a optimální směšovací poměr  
1 : 100. Doporučuje se pro 
všechny 2dobé motory AS.
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Nic nemůže nahradit Vaši návštěvu  
u prodejců AS-Motor. Rádi si na Vás uděláme
čas, individuálně Vám poradíme a zajistíme Vaši dlouhodobou 
spokojenost.
Další informace o přednostech produktů AS-Motor naleznete  
na našich webových stránkách: 
www.as-motor.com.

Sledujte naše informační videa na adrese:
www.youtube.com/ASMotor International.

Služeb 609/6
108 00 Praha 10
tel.: (+420) 272 701 785
fax: (+420) 272 700 602
unikont@unikont.cz
www.unikont.cz

Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.:(+421) 42 46 911 74
fax: (+421) 42 46 911 74
dubnica@unikont.cz
www.unikont.sk

Vyhrazujeme si právo na změny technologií, vybavení a ceny. Z informací nebo ilustrací neplynou žádné nároky.  
Toto je aktuální katalog a všechny předchozí katalogy jsou okamžikem jeho zveřejnění neplatné.

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15 
D-74424 Bühlertann 
Germany 

fb.com/asmotorgermany google.com/+ASMotorBühlertann
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VŠECHNY TERÉNNÍ SEKAČKY  
VÝROBA V NĚMECKU

Váš autorizovaný prodejce AS-Motor:


