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Abychom se dobře 
orientovali, seznámíme 
se s některými základními 
pojmy a vlastnostmi, které 
měli při výběru zohlednit.

Bez pomoci sekačky si už dnes asi 
neumíme údržbu trávníku předsta-
vit. Protože se ale jedná o poměrně 

velkou investici, je jejímu výběru třeba 
věnovat opravdu pozornost.

Elektrické
Jsou určené především pro malé 
a střední zahrady v těch lokalitách, 
kde je snadný přístup k přívodu 
elektrické energie. Jsou lehké, tudíž 
se s nimi velmi snadno manipuluje. 
Komu nevadí omezení přívodním 
kabelem, má vyhráno, protože elek-
trické modely jsou jednoduché jak na 
obsluhu, tak na údržbu.

Benzinové
Při výběru strojů se spalovacím 
motorem dělají lidé často chybu, že 

Kupujete sekačku?
Nejzajímavější modely pro rok 2017
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upřednostňují ty nejlevnější. Oka-
mžitá úspora se ale může negativně 
odrazit v budoucnu, třeba v životnosti 
či v případě potřeby servisu. Vhod-
ným rádcem by měl být v tomto směru 
prodejce. Ten by měl zajistit i záruční 
a pozáruční servis.

Kvůli větší váze bývá většina ben-
zínových sekaček vybavena pojez-
dem. Motor tak pohání nejen nůž, ale 
i kolečka. To usnadňuje manipulaci se 
strojem, jehož váha se obvykle pohy-
buje mezi 30 a 40 kg. 

Velkou revoluci prodělaly v posled-
ních letech motory, moderní agregáty 
s rozvodem OHV nebo OHC,  jsou 
vybavené například automatickým 
sytičem nebo elektrickým startérem. 
Tyto prvky nejsou jen výsadou nej-
dražších strojů, již pronikly do nižších 
cenových kategorií.

Akumulátorové
Přechod k bateriovým sekačkám je 
další z letošních trendů. Vede k tomu 
rostoucí kapacita akumulátorů, ale 
také tlak na snižování emisí a hluku. 
V letošním roce do nabídky výrobců 
přibývají modely se silnějšími bateri-
emi, které se výkonem již vyrovnají 
benzínovým sekačkám. 

Sekačky, které používají jako zdroj 
energie akumulátory, převzaly ty 
největší výhody elektrických a ben-
zinových strojů. Největší modely si 
přitom mohou troufnout i na pozemek 
přes 1 000 metrů2. Výrobci navíc často 
nabízejí sadu příslušenství, které 
využívá stejnou baterii.

Robotické
Jsou nejmodernější, nejdražší a také 
nejtišší ze všech sekaček na dnešním 
trhu. Přes vyšší cenu jejich popularita 
roste, protože majitelům umožňují 
čas dříve strávený sekáním, něčím 
smysluplnějším. Ceny robotických 
sekaček začínají těsně po 20 tisící, nej-
dražší modely ale mohou stát i přes 80 
tisíc. S nimi si už ale můžete troufnout 
i na pozemky o velikosti kolem 4000 
m², protože na jedno nabití zvládnou 
pracovat přes 2 hodiny.

Sekačky se automaticky pohybují 
v oblasti vytyčené vodícím drátem, 
díky neustálému kosení není tře-
ba trávu sbírat, posečené částečky 
zetlí během několika dní. Sekačkám 
nechybí například alarm proti zcizení, 
některé lze ovládat i mobilním telefo-
nem, nebo dokonce přes internet. 



Typ: benzínová sekačka
Šíře záběru: 55 cm
Objem koše: 70 l
Hmotnost: 47,5 kg
Cena: 18 990 Kč

Značka Stiga vyrábí své sekačky v Itálii, 
řada Twinclip patří na samou špičku 

její nabídky. Model s označením 55 SB je 
vybaven motorem Briggs & Stratton 675 
s  výkonem 5,5 HP, poradí si tak i v hust-
ším porostu nebo trochu přerostlé trávě. 
Sekačka nabízí šíři záběru 55 cm, šasi je 
tvořeno kombinací hliníku a oceli. Kon-
strukce sekačky je na první pohled pre-
cizní, což se ovšem odráží v trochu vyšší 

hmotnosti. Pochopitelně nechybí pojezd, 
takže zase tolik se sekačkou nenadřete. 
Tento model je konstruován pro vyšší 
zátěže, proto ho ocení zejména majitelé 
větších pozemků, kteří potřebují jeho 
výkon i trvanlivost. Velmi efektně je u se-
kačky vyřešeno sklápění řídítek, ty jdou 
dokonce jednoduše zaklapnout, a sekač-
ku lze uskladnit ve svislé poloze. Kdo zná 
citlivost benzínových motorů a naklánění, 

může zůstat v klidu. Sekačka je pro tuto 
polohu konstruována, takže například 
v zimě ušetříte místo v kůlně či garáži.

Sekačka je vybavena novým dvojitým 
nožem, Stiga ho označuje jako XC System. 
Tento nůž dokáže trávu velmi dobře roz-
sekat a urovnat ji do koše. Jeho kapacitu 
lze tak použít opravdu na maximum. Když 
už mluvíme o koši, také jeho nasazování 
na sekačku je velmi pohodlné. Zapo-
meňte na sklápění zadního deflektoru, 
stačí koš jen trochu přitlačit, deflektor se 
sklopí dovnitř, a je hotovo. Pochopitelně 
i tady je k dispozici mulčování nebo vý-
hoz do dvou směrů.

Stiga Twinclip 55 SB
Zaklapnete a uskladníte
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Typ: elektrická sekačka
Šíře záběru: 48 cm
Objem koše: 60 l
Hmotnost: 28 kg
Cena: 17 990 Kč

Potvrzením nástupu akumulátorových 
sekaček do běžného nasazení je 

letošní novinka značky Stiga. Ta je vyba-
vena Li-Ion akumulátorem s napětím 80 
V a kapacitou 5 Ah. Díky němu zvládne 
bez problémů posekat pozemek o veli-
kosti 900 m2. Motor má výkon naprosto 
srovnatelný s benzínovým strojem, ale 
hmotnost je citilně nižší (28 kg), stejně 
jako hlučnost. Pokud máte zkušenost se 

starší a menší akumulátorovou sekačkou, 
tak tichý provoz nečekejte. Ovšem, také 
výkon je výrazně vyšší a tenhle model 
si skutečně bez nejmenších problémů 
poradí s hustší travou nebo třeba trochu 
přerostlým porostem. Sekačka je vybave-
na automatickou regulací otáček, takže 
si je upraví přesně podle toho, co musí 
zrovna sekat.

Osazení bezuhlíkovými indukčními mo-

tory znamená opravdu minimální nároky 
na údržbu i dlouhou životnost. Největším 
limitem pro rozvoj tohoto segmentu 
sekaček je pořád poměrně vysoká cena 
samotné baterie. Stiga (a podobně i další 
výrobci) se snaží tuto nevýhodu kompen-
zovat nabídkou dalšího příslušenství vyu-
žívajícího stejný akumulátor. Přitom řada 
s napětím 80 V skutečně nabízí slušný 
výkon – například s motorovou pilou této 
série na zahradě s přehledem vydržíte 
a pracuje se s ní velmi pohodlně. Ceny 
tohoto příslušenství jsou potom naopak 
poměrně nízké. Celá set se pak již dostá-
vá na poměrně konkurenční úroveň.

Stiga Combi 50 S AE
Baterie s výkonem benzínu






