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De la profesionişti,
pentru profesionişti
Solo by AL-KO uneşte tehnologia inovativă AL-KO pentru 
gazoane şi tehnologia solo verificată în practică pentru 
grădini şi păduri într-o nouă linie de produse de 
înaltă calitate pentru utilizatorii din sfera privată 
şi profesională. Cu scopul de a găsi întotdeauna 
soluţia optimă, precum şi năzuinţa de a stimula 
prin noutate şi pretenţia de a îndeplini 
permanent dorinţele clienţilor noştri.
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Fondată în 1931 ...
...  în prezent face parte din grupul 

internaţional PRIMEPULSE.

Cu sectoarele „Gardentech“, „Lufttechnik“ şi „Automotive“ AL-KO KOBER GROUP este 
un jucător global printre firmele germane de mărime medie. Compania tradiţională, 
întreprindere familială, cu sediul central în bavarezul Kötz este activă în locaţii pe tot 
mapamondul.

AL-KO KOBER GROUP face parte din reţeaua PRIMEPULSE. Reţeaua performantă  
are aproximativ 60 de companii asociate pe plan global. PRIMEPULSE urmăreşte o 
participare durabilă, orientată către valori şi reprezintă un partener strategic pentru 
companiile din grupul său, pe care le sprijină activ în ambiţia lor de dezvoltare.

Mai multe pe www.primepulse.de
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Tradiţional
 inovativ

Solo by AL-KO: 
Smart Solutions  
pentru grădină 

Dr. Wolfgang Hergeth
Director AL-KO Kober SE

AL-KO Gardentech cunoaşte, dezvoltă şi defineşte viziunile 
tehnologiilor pentru grădini. Astfel Smart Garden Solutions  
şi tehnologia de acumulatoare transformă viitorul în realitate. 
Antrenaţi de spiritul nostru inovativ şi simţul de răspundere 
, în calitate de producători lideri în domeniul soluţiilor inteligente 
noi revoluţionăm centrele de grădinărit din întreaga lume. În ton 
cu filosofia companiei, produsele Solo by AL-KO vă arată, cum 
funcţionează îngrijirea confortabilă, interconectată şi inteligentă 
a grădinii. Engineered in Germany, made in Austria - sistemul 
cuprinzător de acumulatoare Power Flex de la Solo by AL-KO 
garantează utilizatorilor ambiţioşi cele mai bune rezultate. Vă 
recomandăm cu căldură şi flota noastră de roboţi pentru tuns iarba 
Robolinho®. Împreună cu aplicaţiile inTOUCH sau innogy oferă 
pentru toţi utilizatorii mai multă inteligenţă, mai multă performanţă 
şi mai mult confort. Fie vorba de maşini de tuns gazonul, tractoare 
pentru gazon sau de alte produse Solo by AL-KO de înaltă calitate, 
toate conving prin soluţii inovative de 360° şi transformă îngrijirea 
grădinii într-o adevărată plăcere.

Distracţie plăcută la răsfoit, descoperit şi-desigur, la munca „smart“ 
cu uneltele de grădinărit de la Solo by AL-KO.
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Gazonul 
se tunde acum

cu un singur deget

Roboţi de tuns iarba Robolinho®
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AL-KO

SmartHome

Roboţii de tuns iarba Robolinho® nu numai că tund iarba complet automat şi 
sigur de pe suprafeţe cu gazon de până la 2.000 m2 - aceştia dispun în plus şi 
de un design dinamic şi oferă o funcţionare silenţioasă. Dezvoltaţi de inginerii 
noştri competenţi din Germania şi fabricaţi cu multă atenţie în locaţiile noastre 
de producţie din Austria, dispozitivele conving în plus şi prin caracteristici interne 
impresionante. Modelul constructiv compact, acumulatorii performanţi litiu-ion, 
unghiul mic de rotire şi sistemul de acţionare puternic sunt numai unele dintre 
caracteristicile care garantează un mod de lucru impecabil.

Perfecţiune în toate detaliile

Roboţi de tuns iarba Robolinho®

Buton de oprire pentru  
siguranţă 
suplimentară

Contactare 
fiabilă pentru 
încărcare 
rapidă

Profilul aderent 
asigură  
capacitatea de 
urcare în pantă 
de până la 45%

Tehnologie unică cu 
cuţit dublu pentru 
gazoane perfecte

Reglaj simplu, fara trepte, cu 
afisaj, pentru inaltimea de tundere

Compatibil 
cu SmartHome

Tehnologie de senzori integrată 
pentru siguranţa maximă

Protectia cauciucată 
împotriva ciocnirilor 
reduce zgârieturile 
pe carcasă

Roboţi de tuns iarba Robolinho®:
îngrijirea complet automată a 
gazonului printr-o apăsare pe 
buton



Solo by AL-KO    15

Uşor de instalat,
repede gata de funcţionare

AL-KO

Calea dumneavoastră 
către îngrijirea complet 
automată a gazonului 
Roboţii de tuns iarba Robolinho® sunt pregătiţi pentru 
funcţionare în doar câţiva paşi: Se asamblează şi se 
ancorează staţia de bază.Cablul de delimitare se pozează 
împrejurul zonei de tundere a ierbii, se programează orele 
de functionare si sunteti gata.
Instalarea este şi mai comodă atunci când este asigurată la 
faţa locului de comerciantul dumneavoastră de specialitate 
Robolinho®. Dacă doriţi, acesta vă stă la dispoziţie cu plăcere 
pentru sfaturi teoretice şi ajutor practic.

| Instalarea staţiei de bază într-un loc protejat  
de intemperii

| Pozarea cablului de delimitare o dată în  
jurul zonei de tundere a ierbii

| Excluderea obstacolelor, cum ar fi straturile de flori sau 
piscina cu ajutorul cablului de delimitare

| Tunderea ierbii aproape de borduri: Distanţa minimă 
a cablului de delimitare faţă de ziduri şi pereti este de 
min. 20 cm

| Deplasare de-a lungul coridoarelor înguste de la 60 cm
| Punere în funcţiune simplă cu ajutorul ghidului de  

instalare prin AL-KO inTOUCH Smart Garden App

Robolinho robotfűnyíró®
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≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

4x

INCARCARE LATERALAFUNCTIONARE SILENTIOASASISTEM DUBLU DE CUTITE

TAIEREA CULOARELOR INGUSTE OPRIRE DE SIGURANTA TRACTIUNE DE INCLINARE

≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

4x

INCARCARE LATERALAFUNCTIONARE SILENTIOASASISTEM DUBLU DE CUTITE

TAIEREA CULOARELOR INGUSTE OPRIRE DE SIGURANTA TRACTIUNE DE INCLINARE

≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

4x

INCARCARE LATERALAFUNCTIONARE SILENTIOASASISTEM DUBLU DE CUTITE

TAIEREA CULOARELOR INGUSTE OPRIRE DE SIGURANTA TRACTIUNE DE INCLINARE

≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

4x

INCARCARE LATERALAFUNCTIONARE SILENTIOASASISTEM DUBLU DE CUTITE

TAIEREA CULOARELOR INGUSTE OPRIRE DE SIGURANTA TRACTIUNE DE INCLINARE

≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

4x

INCARCARE LATERALAFUNCTIONARE SILENTIOASASISTEM DUBLU DE CUTITE

TAIEREA CULOARELOR INGUSTE OPRIRE DE SIGURANTA TRACTIUNE DE INCLINARE

≥ 60 cm ≤ 45%≤ 45% (24°)

4x

INCARCARE LATERALAFUNCTIONARE SILENTIOASASISTEM DUBLU DE CUTITE

TAIEREA CULOARELOR INGUSTE OPRIRE DE SIGURANTA TRACTIUNE DE INCLINARE

| Ghid de instalare online interactiv

| Sfaturi despre plante

| Sfaturi despre produse

| Sfaturi pentru grădină

| Date de contact pentru service

| Informaţii imediate la evenimente în timpul operării

| Sistemul de comandă Robolinho® 
– Timpi de tuns iarba 
– Setări 
– Interconectări

Inteligent. 
Confortabil. 
Legat în reţea.

AL-KO

SmartHome

Engineered in
GERMANY

Made in
AUSTRIA

SFÂRŞITUL ZILEI DE LUCRU 
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ –  

Robolinho®
lucrează mai departe.

Roboţi de tuns iarba Robolinho®

THE SMART GARDEN COMPANY
AL-KO inTOUCH Smart Garden App* 
Cu AL-KO inTOUCH Smart Garden deserviţi Robolinho® de oriunde - acasă de pe canapea sau din 
concediu. Puteţi porni şi opri Robolinho®, puteţi crea planuri de tuns iarba sau afişa starea actuală de 
funcţionare. Cu AL-KO inTOUCH Smart Garden puteţi adăuga pe viitor şi alte unelte din lumea AL-KO.  
Accesoriile potrivite şi alte unelte AL-KO sunt doar la un click distanţă şi pot fi comandate prin 
aplicaţie.

Platforma Innogy SmartHome* 
Innogy SmartHome poate interconecta prin gateway-ul SmartHome uneltele smart AL-KO cu 
uneltele smart ale altor producători. De exemplu un senzor smart de mişcare sau prezenţă poate 
trimite înapoi la staţia sa de încărcare Robolinho® la păşirea pe suprafaţa gazonului, astfel ca 
utilizatorul să se poată mişca liber în grădină. 

Conexiune WLAN 
Dacă nu aveţi nevoie de o soluţie innogy SmartHome amplă, probabil din mai 2019 puteţi achiziţiona un Robolinho® 
compatibil WLAN, iar pe acesta îl puteţi controla direct prin AL-KO inTOUCH Smart Garden cu ajutorul smartphone-
ului dumneavoastră. Dacă interconectaţi Robolinho® în reţeaua dumneavoastră WLAN de acasă, îl puteţi controla 
oricând (şi pe drum, de ex. din concediu) prin AL-KO inTOUCH Smart Garden şi Amazon Alexa. 

Protecţia datelor 
Valabil din principiu pentru AL-KO: protecţia datelor dumneavoastră personale este foarte importantă 
pentru noi. De aceea desfăşurăm activitatea noastră web şi app în conformitate cu legile privind  
protecţia datelor şi siguranţa datelor.

*Funcţionare numai cu gateway innogy şi dongle (a se vedea pagina 21)

Aplicaţiile AL-KO şi Innogy sunt disponibile aici:
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Mic, compact şi agil. Robolinho® 700 E / 700 I  
cu roţile sale de antrenare puternic profilate gestionează  
rampe de până la 45 %. Garda mare la sol  
îi permite lucrul chiar şi în iarbă mai mare, densă 
. Agregatul de cosit cu cuţit dublu, cu  
lame reversibile aduce în rotaţie spre dreapta şi stânga  
o durabilitate de 4 ori mai mare.

Art. 127 446
Art. 127 447  

AL-KO

Roboţi de tuns iarba Robolinho®:
pentru orice suprafaţă cu gazon, pentru orice 
solicitare

Robolinho 1200 este ideal pentru îngrijirea suprafeţelor 
cu gazon de până la 1200 m². Pe lângă puterea sa 
excelentă pe unitate de suprafaţă se descurcă şi în 
pasajele înguste de la o lăţime de 60 cm şi asta fără 
eforturi suplimentare pentru instalare. Şase puncte de 
pornire setabile individual asigură fiabil accesibilitatea 
uşoară a zonelor izolate din grădinile complexe. 
Împreună cu un senzor de ploaie inteligent şi alte 
posibilităţi de setare este asigurată o exploatare fiabilă, 
confortabilă.

Art. 127 526
Art. 127 527  

AL-KO

Cel mai mare membru al familiei Robolinho convinge 
prin modul său de lucru deosebit de eficient, cu un 
randament unitar pe suprafaţă de până la 2.000 m². 
Funcţionarea complet automată este asigurată de 
sisteme de acţionare puternice şi deosebit de silenţioase, 
împreună cu o gardă mare la sol şi sistemul de tăiere cu 
cuţit de mulci verificat în practică. Setarea prin afişajul 
uşor de deservit sau prin smartphone via inTOUCH este 
ca o joacă de copii.

Art. 127 528
Art. 127 529 

AL-KO

Robolinho® 1200 E / 1200 I

Robolinho® 2000 E / 2000 I

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

* Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Robolinho® 700 E / 700 I Robolinho® 700 E
Robolinho® 700 I 

AL-KO Robolinho® 1200 E 
Robolinho® 1200 I 

AL-KO Robolinho® 2000 E  
Robolinho® 2000 I 

AL-KO

Suprafaţă de lucru* max. 700 m2 max. 1.200 m2 max. 2.000 m2

Capacitate de urcare 45 % 45 % 45 %

Lăţime de tăiere 22 cm 23 cm 23 cm

Durată de tundere / durată de 
încărcare (până la) 60 / 60 min 120 / 120 min 180 / 170 min

Dimensiunin (L x l x Î) 600 x 400 x 290 mm 625 x 440 x 290 mm 625 x 440 x 290 mm

Reglarea înălţimii de tăiere 25–55 mm, manual 25–55 mm, manual 25–55 mm, manual

Acumulator Li-ion 2,25 Ah / 20 V 2,9 Ah / 25,2 V 4,4 Ah / 25,2 V

Nivel de zgomot la tundere max. 60 dB (A) max. 60 dB (A) max. 60 dB (A)

Tehnologie cu cuţit dublu   

Senzor de ploaie   

Puncte de intrare  
liber selectabile 3 6 9

Posibilitate de instalare a unei a  
2-a staţii de bază –  

Nr. art. 127 446 
127 447 

AL-KO 127 526 
127 527 

AL-KO 127 528 
127 529 

AL-KO

Nr. EAN 400 371 805 8185 
400 371 805 8192 

AL-KO400 371 805 9885 
400 371 805 9892 

AL-KO400 371 805 9908 
400 371 805 9915 

AL-KO
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*Funcţionare posibilă numai cu aplicaţia inTOUCH împreună cu gateway innogy şi dongle (a se vedea pagina 21). Robolinho compatibil WLAN disponibil probabil 
din mai 2019.

| Robolinho® lucrează foarte silenţios

| Datorită consumului energetic redus, Robolinho® 
sunt foarte ecologici

| Iarba tăiată nu trebuie eliminată şi astfel serveşte 
drept îngrăşământ natural (mulci)

| Gazonul devine mai dens, mai puternic şi arată 
întotdeauna îngrijit

| Instalarea simplă şi modul de lucru fiabil cu 
deservire uşoară oferă mai mult timp liber

| Conceptul de siguranţă complet cu senzori 
multipli asigură protecţie în toate poziţiile 

Avantajele 
produselor

Roboţi de tuns iarba Robolinho®

Pentru suprafeţe de până la 1.200 m²

Pentru suprafeţe de până la 2.000 m²

Pentru suprafeţe de până la 700 m²
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Alte avantaje ale produselor

|   Staţie de bază suplă 
 cu tastă Home integrată pentru
  a intrerupe oricând tunderea ierbii

| Afişarea stărilor de funcţionare  
Indicatoare LED pe staţia de bază

| Instalare simplă 
Afişarea stărilor de funcţionare  
şi contactare fiabilă

|   Depozitare confortabilă peste iarnă 
Staţia de încărcare se îndepărtează 
uşor

|  Reglare confortabilă a înălţimii 
   fără trepte, cu afişarea înălţimii de tăiere

|  Deservire senzitivă  
 cu tastatură mare şi taste cu cursă scurtă

|  Meniuri clare pentru setarea intuitivă a
  tuturor parametrilor de operare 

|  Senzor de ploaie integrat

|  Acumulator uşor de schimbat

|  Conectivitate inTOUCH
   pentru confort mărit

|   Sistem unic de cuţite 
pentru tăierea deosebit de fină a gazonului

|   Durabilitate multiplă a cuţitelor 
Cuţite reversibile cu rotaţie spre dreapta şi stânga

|   Lăţime de tăiere eficientă de 23 cm  
pentru acoperirea optimă a suprafeţei

|   Gardă la sol generoasă 
utilitate bună pe teren

|   Roţi de antrenare cu tracţiune optimizată  
Capacitate de urcare de până la 45 %

AL-KO

Garaj pentru robotul de tuns iarba

Accesorii

Roboţi de tuns iarba Robolinho®

Siguranţă maximă – Totul este sub control

Cinci senzori care lucrează independent unul faţă de celălalt în combinaţie cu un concept de siguranţă ingenios asigură siguranţă amplă 
în exploatare. În munca sa zilnică Robolinho® recunoaşte obstacolele şi le ocoleşte sigur. Datorită construcţiei sale elaborate accesul 
neintenţionat este evitat în mod fiabil.

Garaj pentru robotul de tuns iarba, pliabil
potrivit pentru toţi roboţii de tuns iarba 
Robolinho®
Nr. art. 113 350
Nr. EAN 400 371 805 5672

Acoperitoarea transparentă protejează toţi 
roboţii de tuns iarba Robolinho® în mod 
optim împotriva influenţelor meteorologice 
în timpul ciclurilor de încărcare şi repaus, fără 
a stânjeni între timp procesele funcţionale. 
Datorită mecanismului rabatabil practic 
accesul uşor la suprafaţa de deservire rămâne 
asigurat.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Crampoane (90 bucăţi)
Nr. art. 119 461
Nr. EAN 400 371 805 9571

Fir perimetral (150 m)
Nr. art. 119 462
Nr. EAN 400 371 835 1484

Cuţit-disc incl. cuţit
Robolinho® 700 I + E    Ø220 
Nr. art. 127 467 
Nr. EAN 400 371 805 8598 

Robolinho® 1200 I+ E / 2000 I + E 
Ø230 
Nr. art. 127 544 
Nr. EAN 400 371 806 0287

Set pentru repararea cablului
Nr. art. 127 327
Nr. EAN 400 371 805 5139

Cuţite de schimb (3 x 2 bucăţi) 
Robolinho®  
700 E + I / 1200  E + I/ 2000  E + I
Nr. art. 127 465
Nr. EAN 400 371 805 8574

Staţie de bază incl. placă de bază
Robolinho® 700 E + I / 1200  E +  
I/ 2000  E + I
Nr. art. 127 516
Nr. EAN 400 371 835 1897

Gateway innogy 
centrală 
SmartHome
Nr. art. 127 420
Nr. EAN 400 371 805 7386

Dongle Lemonbeat  
Antenă pentru gateway
Nr. art. 127 421
Nr. EAN 400 371 805 7393

Rolă fir perimetral întărit 
(250 m)
Nr. art. 127 335
Nr. EAN 400 371 805 5924
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Solo – oamenii 
în punctul central

Solo by AL-KO plasează oamenii în punctul central, în jurul căruia se învârte totul. De aceea 
toate produsele poartă un semn rotund, care reprezintă utilizatorul în cercul activităţilor sale de 
muncă şi care exprimă astfel interacţiunea dintre om şi maşină. De altfel, aceasta este şi originea 
numelui mărcii Solo, care se bazează pe faptul că o podgorie, datorită tehnologiei inovatoare de 
pulverizare, poate fi gestionată pentru prima dată de o singură persoană.
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Randament unitar pe suprafaţă 

Suprafeţe de gazon recomandate 
pentru Robolinho® şi maşini de tuns 
gazonul cu acumulator

4237 Li P max. 600 m2 
Randament unitar 
pe suprafaţă

4237 Li SP max. 600 m2 
Randament unitar 
pe suprafaţă

4757 Li SP max. 700 m2 
Randament unitar 
pe suprafaţă

4757 Li VS max. 700 m2 
Randament unitar 
pe suprafaţă

Robolinho® 700 E/I max. 700 m2 
Randament unitar 
pe suprafaţă

Robolinho® 1200 E/I max. 1.200 m2 
Randament unitar 
pe suprafaţă

Robolinho® 2000 E/I max. 2.000 m2 
Randament unitar 
pe suprafaţă
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MAI PUTERNIC, MAI EFICIENT, MAI BUN
CU PUTEREA ACUMULATOARELOR ÎNAINTE

„În viaţa de zi cu zi stresantă nu este 
întotdeauna uşor să găsim timp pentru 
noi. Îmi recapăt echilibrul mergând cu 
Harley-Davidson-ul meu. Sentimentul de 
libertate, mersul pe drumuri infinite, sunetul 
inconfundabil şi apariţia specială - un 
sentiment de viaţă care nu se repetă a doua 
oară. Sau totuşi?“

PUTERE

Toate dispozitivele din imagini se găsesc 
începând de la pagina 36.

Familia de acumulatoare – Power Flex

Viaţa privată şi profesională a lui Frank se interconectează 
prin pasiunea sa pentru maşini puternice. După lucru el 
petrece majoritatea timpului pe drum cu motocicleta sa.  
Pentru a putea funcţiona corespunzător în viaţa cotidiană, 
maşinile trebuie să facă imposibilul posibil pentru el, pentru 
că de orice se apucă, nu cunoaşte compromisuri. Frank 
a devenit în urmă cu câţiva ani freelancer horticultor şi 
peisagist, şi de atunci este responsabil pentru întreţinerea 
suprafeţelor de grădină şi teren, ca de ex. o reşedinţă liniştită 
pentru seniori. Pentru a proteja locuitorii de zgomotul 
puternic generat la întreţinerea spaţiilor verzi şi pentru 
a da randament maxim în acelaşi timp, el are nevoie de 
echipamente fiabile, de înaltă calitate, care îl sprijină în 
provocările zilnice întâmpinate de acesta. Solo by AL-KO este 
marca în care are încredere. Familia de acumulatoare Power 
Flex îi permite prin spectrul său de 14 dispozitive, care pot fi 
acţionate toate cu acelaşi acumulator, să-şi desfăşoare munca 
în mod optim fără efort, fără emisii, silenţios şi fără cablu.

PERFECTIUNE
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„Fie vorba de tăierea cu ferăstrăul a buştenilor, munca cu motocositoarea  
în tufişuri, cosirea suprafeţelor neconstruite mari sau tunderea gardurilor vii  

de mai mulţi metri - dispozitivele Solo by AL-KO îmi oferă  
libertatea şi sentimentul, că pot face oricăror provocări. 

Un sentiment de viaţă ce se aseamănă doar cu experienţa mea pe drum cu 
Harley-ul meu.“
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Dispozitivele din imagini se găsesc începând de la pagina 36.
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Familia de acumulatoare – Power Flex

CU PUTEREA 
ACUMULATOARELOR ÎNAINTE
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Power Flex: 
tehnologie inovativă  
de acumulatoare şi 
putere mare

Familia de acumulatoare – Power Flex
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Cu un  
acumulator  

tot anul...

Acumulatorul Power Flex

Un acumulator pentru toate sarcinile

Dispozitive cu acumulator pentru profesionişti

Familia de acumulatoare – Power Flex

Baza comună pentru familia de acumulatoare Power Flex este 
un bloc de baterii litiu-ion de max. 42 V / 7,5 Ah. Acesta permite 
performanţe de lucru impresionante: fără cablu, emisii şi zgomot. 
În plus, datorită celulelor sale litiu-ion are o durată de viaţă 
neobişnuit de mare. Nu cunoaşte efectul de memorie.

Fie vorba de tunderea gardurilor vii, tăierea ierbii, tăierea 
lemnului, tăierea crengilor sau cosirea ierbii: Familia de 
acumulatoare Power Flex promite rezultate ale muncii la nivel 
de maestru cu unul şi acelaşi acumulator. Bifează verde toate 
sarcinile pentru profesionişti. 

Prin familia de acumulatoare Power Flex Solo by AL-KO oferă energia 
verde a acumulatoarelor pentru utilizatorii semiprofesionişti şi 
profesionişti.  Indicatorul LED permite verificarea stării de încărcare a 
acumulatorului şi prin urmare planificarea perfectă a lucrărilor. Când 
energia este la limită, acumulatorul se schimbă simplu şi rapid şi 
munca merge mai departe. Acumulatorul gol se încarcă paralel în doar 
aproximativ 2,5 ore. 

Rezultate perfecte ale muncii: gazon impecabil cu cele patru  
maşini de tuns gazonul de la Solo by AL-KO, garduri vii cu forme 
desăvârşite mulţumită foarfecii pentru garduri vii cu acumulator 
Power Flex HT 4260, lucrări în lemn competente cu ferăstrăul cu lanţ cu 
acumulator Power Flex CS 4235, trotuare curate cu suflanta de frunze 
Power Flex LB 4250 sau suprafeţe verzi perfecte până în ultimul detaliu 
cu motocositoarea cu acumulator Power Flex/trimmerul pentru iarbă 
GT 4235. Dispozitivul multifuncţional cu acumulator Power Flex MT 
42 Loop handle permite cu elementele de adaos corespunzătoare 
tunderea gardurilor vii, tăierea crengilor şi tunderea ierbii. Pentru 
ferăstrăul cu lanţ cu acumulator Power Flex CS 4235 şi foarfeca pentru 
garduri vii cu acumulator HT 4260 este disponibil suplimentar un sistem 
confortabil de centură pentru acumulator BTA 42 pentru munca şi mai 
ergonomică - chiar şi deasupra capului.
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Familia de acumulatoare – Power Flex

Puterea 
acumulatoarelor, 
fără emisii



Maşini de tuns gazonul cu acumulator – Power Flex
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Cosit în loc de obosit

*nu la toate modelele

Zona mânerului cauciucată

Elemente de operare 
uşor accesibile

Cutie de colectare din material textil 
sau plastic

Funcţie de mulcire şi evacuare laterală *

Reglare centrală a 
înălţimii de tăiere

Roţi XL/XXL pentru deplasare 
uşoară din plastic sau tablă de oţel

Indicator de 
umplere integrat

Sistem confortabil de antrenare a roţilor

Lonjeron reglabil în mod 
multiplu pe înălţime*

Mâner frontal pentru transport 

Carcasă robustă din oţel premium

Întărituri stabile din aluminiu ale lonjeronului *

Maşini de tuns gazonul cu 
acumulator: Multitalente pentru 
plăcerea pură la tunderea ierbii

Maşinile de tuns gazonul cu acumulator inovative de la Solo by 
AL-KO conving nu numai prin carcasa lor robustă din oţel  
premium şi două motoare puternice diferite, ci şi prin dotarea 
de confort în funcţie de model. Astfel stau la dispoziţie de 
exemplu trei variante diferite ale sistemului de antrenare a roţilor 
(împingere, sistem de antrenare a roţilor şi sistem de antrenare 
a roţilor VarioSpeed). În plus există modele cu şi fără evacuare 
laterală şi funcţie de mulcire.



4237 Li P 4237 Li SP

4757 Li SP

4757 Li VS
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Ecologic pentru  
verde desăvârşit

Compact Maşini de tuns gazonul cu acumulator manevrabile

Allrounder acţionat cu acumulator

„Boss“ printre maşinile de tuns cu acumulator

Maşini de tuns gazonul cu acumulator – Power Flex

Cu cele 26 kg ale sale cea mai uşoară maşină de 
tuns gazonul cu acumulator din seria Power Flex, 
maşina de tuns cu împingere asigură mulţumită 
blocului de baterii Li-ion de 42V/7,5 Ah un gazon 
perfect îngrijit. Cutia de colectare din plastic de 70 l 
şi reglarea centrală a înălţimii transformă în realitate 
cositul confortabil. Modelul de bază este un ajutor 
ideal pentru un spaţiu verde frumos. 

Art. 127 511

Pachet
cu acumulator şi încărcător 

Art. 127 537
EAN 400 371 806 0003

Tunderea spaţiilor verzi la următorul nivel al 
tehnologiei. Datorită acumulatorului Li-ion puternic, 
cu max. 42 V şi 7,5 Ah maşina de tuns gazonul cu 
acumulator 4237 Li SP oferă rezultate perfecte de 
tundere în calitate verificată în practică Solo by 
AL-KO Qualität - totul silenţios şi fără emisii de gaze 
nedorite. Plăcerea cositului este completată de o 
cutie de colectare de 70 litri, reglarea centrală pe 
înălţime şi multe alte caracteristici privind dotarea.

Art. 127 388

Cositul eficient, fără emisii şi zgomot fac din 
4757 Li SP partenerul perfect pentru iubitorii 
grădinilor conştienţi de mediu - însă şi utilizatorii 
semiprofesionişti se vor bucura de această maşină 
de tuns cu acumulator cu o lăţime de tăiere de 46 
cm. Inima dispozitivului este blocul de baterii de 
max. 40 V şi  7,5 Ah, însă şi restul dotării cu funcţie 
de mulcire şi evacuare laterală este impresionant.

Art. 127 389

Blocul de baterii Li-ion puternic cu 42 V max/7,5Ah 
şi antrenarea Vario de cca. 2,5 până la 4,5 km/h 
pentru reglarea individuală şi arbitrară a vitezei fac 
inimile iubitorilor grădinilor să bată mai repede. 
Cositul cu modelul premium din seria Power Flex 
devine o plăcere şi datorită cutiei de colectare din 
plastic de 70 l cu indicator de umplere, a reglării 
centrale a înălţimii şi a rigidizării stabile din aluminiu 
a lonjeronului. Pachetul complet uneşte perfect 
4inOne Function, tunderea, colectarea, mulcirea 
şi chiar şi evacuarea laterală. Aşa se îngrijeşte 
individual gazonul. 

Art. 127 512

Pachet
cu acumulator şi încărcător 

Art. 127 413
EAN 400 371 805 7225

Pachet
cu acumulator şi încărcător 

Art. 127 414
EAN 400 371 805 7232

Pachet
cu acumulator şi încărcător 

Art. 127 538
EAN 400 371 806 0010



Maşini de tuns gazonul cu acumulator – Power Flex
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4237 Li P 4237 Li SP 4757 Li SP 4757 Li VS

Lăţime de tăiere 42 cm 42 cm 46 cm 46 cm

Pentru suprafeţe de gazon de 
până la 600 m2 600 m2 700 m2 700 m2

Acoperire cu strat vegetal de 
protecţie/evacuare laterală – / – – / –  /   / 

Înălţime de tăiere 
Reglarea înălţimii de tăiere

30–80 mm 
central

30–80 mm 
central

30–80 mm 
central

30–80 mm 
central

Tip acumulator  42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion 42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion 42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion 42 V max. / 7,5 Ah / 
Li-ion

Durată de funcţionare / încărcare 
acumulator până la* 30 / 150 min. 30 / 150 min. 30 / 150 min. 30 / 150 min.

Set livrat 
acumulator / încărcător – / – – / – – / – – / –

Acţionare pe roată – 1 treaptă 1 treaptă Vario Speed 
cca. 2,5 – 4,5 km/h

Carcasa cositoarei Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel

Volum cutie de colectare 70 l 70 l 70 l 70 l

Roţi Ø faţă/spate 180 / 220 mm 180 / 220 mm 200 / 280 mm 200 / 280 mm

Greutate (netă) 26,0 kg 28,0 kg 32,0 kg 32,8 kg

Nr. art. 
Nr. EAN 

127 511
400 371 805 9984

127 388
400 371 805 6471

127 389
400 371 805 6488

127 512
400 371 805 9991

Cuţit de schimb
Nr. art. / Nr. EAN 

113 347
400 371 805 5658

113 347
400 371 805 5658

113 348
400 371 805 5665

113 348
400 371 805 5665 * S
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Acumulator Power Flex şi încărcător

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

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

Pentru activare acumulatorul se scutură cu grijă

Încărcător pentru
acumulator Power Flex
Art. 127 391
EAN 400 371 805 6518



MT 42

HTA 4245

CSA 4220

BCA 4235

MTA 42 

Multifunctional cu acumulator - Power Flex
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Multifunctional cu acumulator Power Flex MT 42 Li  
este dispozitivul de bază pentru elementul de 
adaos pentru motocositoare, trimmer, foarfecă 
pentru garduri vii şi foarfecă pentru crengi. Datorită 
greutăţii sale de bază reduse, împreună cu mânerele  
ergonomice constituie baza perfectă pentru lucrul 
cu elemente de adaos. Dispozitivul funcţionează fără 
emisii, fără zgomot şi cu vibraţii reduse. Sistemul de 
schimbare rapidă permite aplicarea diferitelor unelte 
într-o clipită. 

Art. 127 437

Elementul de adaos pentru foarfeca pentru garduri 
vii cu acumulator Power Flex HTA 4245 se comportă 
flexibil ca şi dispozitivul multifuncţional de bază: 
Prin cuţitul lung de 45 cm cu mişcare în sens opus 
foarfeca pentru garduri vii, acţionată cu un motor 
Brushless, permite rezultate precise. Practic: Reglarea 
unghiului cu 15 grade se realizează printr-o apăsare 
pe buton. Suplimentar în total nouă poziţii angulare 
diferite, inclusiv poziţia de depozitare, acoperă o 
rază de lucru de 270 grade.

Art. 127 438

Dacă trebuie tunşi pomii, tăiate crengile, foarfeca 
pentru crengi cu acumulator Power Flex CSA 4220 
oferă cele mai bune condiţii preliminare pentru 
munca fără efort - chiar şi deasupra capului: Şina 
de înaltă calitate şi lanţul special de 3/8“, ambele 
de la Oregon, transformă puterea profesionistă a 
motorului Brushless în performanţă pură.

Art. 127 439

Motocositoare Li Loop – Multitool de bază

Element de adaos pentru Multifunctional cu 
acumulator Li – foarfecă pentru garduri vii

Element de adaos pentru Multifunctional cu 
acumulator Li – foarfecă pentru crengi

Multifunctional cu 
acumulator

Elementul de adaos pentru motocositoarea cu 
acumulator Power Flex BCA 4235 aplică spaţiilor 
verzi tăietura fina. Indiferent că este cap pentru cuţit 
sau fir, suprafeţele verzi sunt formate după cerinţele 
individuale. Motorul Brushless asigură cea mai înaltă 
precizie de tăiere.

Art. 127 463

Şi mai sus? Atunci prelungitorul MTA 42 pentru 
foarfeca pentru garduri vii HT 4245 şi  
foarfeca pentru crengi CSA 4220 este ajutorul 
perfect.

Art. 127 476
EAN 400 371 805 8772

Element de adaos pentru Multifunctional cu 
acumulator Li – cap pentru fir / cuţit

Prelungitor

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.



GT 4235

HT 4260

HT 4245 B300 Li

BTA 42

LB 4250

Pachet
cu acumulator/încărcător/borsetă de brâu 

Art. 127 480
EAN 400 371 805 8864

Pachet
cu acumulator/încărcător/borsetă de brâu 

Art. 127 539
EAN 400 371 806 0027

Familia de acumulatoare – Power Flex
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Motocositoarea/trimmerul pentru iarbă cu acumulator Power 
Flex GT 4235, dotată cu motor performant Brushless, cu 
greutatea de aprox. 5 kg incl. baterie se aşează foarte bine 
în mână. O construcţie echilibrată, mânere-ghidon cu formă 
ergonomică şi funcţionare cu vibraţii reduse garantează 
munca fără efort. Diametrul capului pentru fir de 360 mm şi 
pentru cuţit de 255 mm acordă spaţiu de manevră pentru 
o tundere fină flexibilă a gazonului. Cu ajutorul butonului 
glisant se poate comuta între viteza normală Eco şi Power-
speed. Cuţitul şi mosorul de fir sunt incluse la achiziţionare.

Art. 127 436

Foarfeca pentru garduri vii cu acumulator Power Flex HT 
are împreună cu motorul său Brushless o greutate redusă 
de aprox. 3,6 kg. Lama lungă de 600 mm cu o grosime de 
tăiere de până la 28 mm prestează muncă de înaltă calitate, 
complet fără cablu enervant. Pe lângă mânerul ergonomic 
ce poate fi rotit în trei trepte (90°-0°-90°) pentru menajarea 
încheieturilor două viteze de lucru asigură flexibilitate 
maximă: Eco-speed de regim normal lucrează la 1.200 rpm, 
butonul Power-speed permite imediat 1.500 rpm. Cuţitele 
de siguranţă cu mişcare în sens opus oferă siguranţă 
suplimentară. Sistemul de centură BTA 42 practic de la Solo 
by AL-KO este ergonomic şi 
economiseşte forţele. 

Art. 127 440

Tunderea gardurilor vii nu a fost niciodată mai confortabilă! 
Cu lama compactă cu o lungime de 450 mm, o greutate de 
numai 3,5 kg şi un motor performant Brushless orice gard viu 
este tuns comod. Pentru menajarea încheieturilor mâinilor 
mânerul poate fi rotit în 3 trepte. Viteza de lucru poate fi 
adaptată ideal între Eco- şi Power-speed la orice mediu 
de lucru cu ajutorul butonului. Acumulatorul este purtat 
confortabil în borseta de brâu BTA 42 de la Solo by AL-KO. 
Astfel greutatea acumulatorului este distribuită pe umeri.

Art. 127 510

Cositoare cu acumulator cu mâner-ghidon

Tunderea gardurilor vii: Flexibil şi comod

Formă perfectă

Acumulatorul Power Flex cu max. 42 V şi 7,5 Ah ai săi furnizează 
o putere impresionantă, astfel că în funcţie de structura 
ierbii şi a terenului se pot tunde până la 700 m² cu o singură 
încărcare a bateriei. În plus, datorită celulelor sale litiu-ion are 
o durată de viaţă neobişnuit de mare şi nu se auto-descarcă. 
Un indicator LED permite permanent verificarea exactă a stării 
actuale de încărcare. Când energia este la limită, acumulatorul 
se schimbă simplu şi rapid. În încărcătorul uşor de mânuit 
durata de încărcare este de aprox. 2,5 ore.

Art. 127 390

La foarfeca pentru garduri vii cu acumulator Power Flex HT 
4260, HT 4245, LB 4250 şi ferăstrăul cu lanţ cu acumulator 
Power Flex CS 4235 sistemul confortabil de centură BTA 
42 de la Solo by AL-KO sprijină munca ergonomică. Astfel 
ambele dispozitive pot fi manipulate semnificativ mai comod. 
Acumulatorul stă într-o geantă cu arici, fixată de curea, şi 
alimentează cu energie dispozitivele printr-un cablu (1,50 
m). Borseta de brâu poate fi agăţată, în funcţie de necesităţi, 
în lateral sau în spate de centura de brâu livrată cu produsul. 
Spaţiul pentru smartphone etc. în geantă oferă confort 
suplimentar. În setul livrat sunt incluse centura peste umăr, 
port USB şi geanta de depozitare pentru încărcarea unui 
smartphone. 

Art. 127 442
EAN 400 371 805 8024

Cu suflanta de frunze uşoară, compactă şi puternică datorită 
blocului de baterii Li-ion de 42 V max. / 7,5 Ah este vai şi amar 
pentru frunzele de toamnă. Tasta Power-Mode şi greutatea 
de numai 2,2 kg asigură un mod de lucru confortabil. Pur 
şi simplu se aplică tubul suflant şi lucrează deja practic fără 
montaj. Acumulatorul este purtat confortabil în borseta de 
brâu BTA 42 de la Solo by AL-KO.

Art. 127 507

Acumulator

Borseta de brâu cu centură peste umăr

Adio frunze de toamnă

Utilizabil doar împreună cu  
borseta de brâu cu centură 
peste umăr

Utilizabil doar împreună cu  
borseta de brâu cu centură 
peste umăr

Familia de acumulatoare:
Grupuri energetice fără cablu

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Utilizabil doar împreună cu  
borseta de brâu cu centură 
peste umăr
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Műszaki adatok – Power Flex
Detalii tehnice – Power Flex

MT 42 HTA 4245 CSA 4220 BCA 4235

Multifunctional dispozitiv 
de bază

Multifunctional dispozitiv 
ataşabil

Multifunctional dispozitiv 
ataşabil

Multifunctional dispozitiv 
ataşabil

Lăţime de lucru 
Øcuţit / fir – 45 cm 20 cm 25,5 cm / 36 cm

Motor – Brushless Brushless Brushless

Viteza lanţului – – 12 m/s / 14 m/s –

Ungerea lanţului – – automată –

Lanţ – – 3/8" spec. –

Lungimea şinei – 45 cm 20 cm / 8 " –

Accesorii – – – –

Durată de funcţionare 
cu sarcină – până la 100 min. până la 100 min. până la 120 min.

Număr curse în 1/
min – 1.500 / 1.750 – –

Unghi de rotire – 2700 / 9 poziţii – –

Greutate (fără 
acumulator) 2,2 kg 2,3 kg 2,1 kg 1,9 kg

Greutate completă 4,0 kg 5,3 kg 4,7 kg 5,5 kg

Volum ulei de lanţ – – 120 ml –

Grosime cuţit / 
grosime fir – – – 2 mm / Ø 2,0

Grosime de tăiere – până la 28 mm – –

Nr. art. 127 437 127 438 127 439 127 463

Nr. EAN 400 371 805 7973 400 371 805 7980 400 371 805 7997 400 371 805 8727

GT 4235 HT 4245 HT 4260 LB 4250

Lăţime de lucru  
Øcuţit/fir 25,5 cm / 36 cm 45 cm 60 cm –

Motor Brushless Brushless Brushless Brushless

Lungimea şinei – 450 mm 600 mm –

Accesorii incl. cuţit / mosor de fir – – –

Durată de funcţionare cu sarcină până la 100 min. până la 150 min. până la 150 min. până la 50 min.

Număr curse în 1/min – 1200/1500 1200/1500 –

Unghi de rotire – 3 trepte (90°-0°-90°) 3 trepte (90°-0°-90°) –

Greutate (fără acumulator) 3,7 kg 3,5 kg 3,6 kg 2,2 kg

Greutate completă 5,3 kg Utilizare împreună cu 
borseta de brâu

Utilizare împreună cu 
borseta de brâu

Utilizare împreună cu 
borseta de brâu

Grosime cuţit/ 
grosime fir 2 mm / Ø 2,0 mm – – –

Grosime de tăiere – până la 28 mm până la 28 mm –

Nr. art. 127 436 127 510 127 440 127 507

Nr. EAN 400 371 805 7966 400 371 805 9724 400 371 805 8000 400 371 805 9694



CS 4235
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Ferăstraie cu lanţ cu acumulator – Power Flex

Utilizabil doar împreună cu  
borseta de brâu cu centură 
peste umăr

Ferăstrăul cu lanţ puternic Power Flex permite munca cu 
greutate redusă, deoarece acumulatorul se află în borseta de 
brâu şi nu în dispozitiv. Puterea mare de tăiere în combinaţie 
cu viteza înaltă a lanţului se observă: În Power-Mode sunt 
posibili până la 22 m/s. Datorită dispozitivului de întindere 
rapidă lanţul poate fi tensionat şi ajustat fără unelte – astfel 
fiind asigurată chiar şi înlocuirea rapidă a lanţului şi a lamei 
ferăstrăului. Nivelul de ulei uşor de citit datorită vizorului 
vizibil de pe ambele părţi reprezintă un avantaj. 

Se poate alege între trei lungimi de lamă: 
25, 30 sau 35 cm.

Ferăstraie cu lanţ cu 
acumulator

Ferăstrău cu lanţ cu acumulator cu lamă de 
25 / 30 / 35 cm CS 4235 CS 4235 CS 4235

Lungimea lamei 25 cm 30 cm 35 cm

Motor Brushless  Brushless  Brushless  

Viteza lanţului V = 15 / 21 ± 1 V = 15 / 21 ± 1 V = 15 / 21 ± 1

Ungerea lanţului automată automată automată

Lanţ 3/8" spec. 3/8" spec. 3/8" spec.

Lungimea şinei 25 cm / 10" 30 cm / 12" 35 cm / 14"

Elemente de antrenare 40 E / .043" / 1,1 mm 45 E / .050" / 1,3 mm 52 E / .050" / 1,3 mm

Durată de funcţionare până la 40 min. până la 35 min. până la 35 min.

Greutate (fără acumulator) 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg

Greutate completă Utilizare împreună cu borseta de 
brâu

Utilizare împreună cu borseta de 
brâu

Utilizare împreună cu borseta 
de brâu

Volum ulei de lanţ 250 ml 250 ml 250 ml

Nr. art. 127 551 127 552 127 553

Nr. EAN 400 371 806 0256 400 371 806 0263 400 371 806 0270

Accesorii la paginile 
142/143
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Maşini de tuns iarba cu scaun şi tractoare

Razant şi elegant
pe toate patru 
roţile



*nu la toate modelele
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Maşini de tuns iarba cu scaun – Rider

R 7-65.8 HD

R 7-63.8 A

Premium

Comfort

Semnal acustic al 
nivelului de umplere

Tunderea ierbii la mers 
înapoi cu toată viteza

Cutie de colectare mare 
cu manetă telescopică

Acţionare hidrostatică 
cu pedală*

Elemente de operare 
uşor accesibile

Motor puternic 
AL-KO Pro sau B&S

Direcţie optimizată 
mulţumită reductorului*

Lăţime totală redusă 
de max. 80 cm

Scaun confortabil,  
reglabil

Dispozitiv pentru 
depunerea pe 
brazdă opţional

Volan aderent

Maşini de tuns iarba cu scaun 
– Rider: NOU! Mic, frumos şi 
manevrabil

Inspirat de tractoare, Rider oferă în varianta sa Premium 
suplimentar un mecanism de rulare hidrostatic. 
Elementele de control dispuse ergonomic, un reductor 
suplimentar pentru comportament de direcţionare 
optimizat, precum şi indicatorul de umplere a cutiei 
de colectare în serie ridică confortul acestei maşini de 
tuns cu scaun la un nou nivel. Energia este asigurată de 
motorul puternic Briggs & Stratton, care în combinaţie 
cu cutia de viteze reglabilă fără trepte promite avansare 
rapidă. Datorită mecanismului ingenios şi brevetat, 
tunderea ierbii la mers înapoi este acum posibilă 
oricând, şi cu mânerul scurt chiar şi la viteză maximă.

Art. 127 487

Datorită lăţimii sale totale de numai 80 cm Rider este 
vehiculul ideal pentru intrările înguste ale grădinilor. 
Fiind extrem de manevrabil şi compact, terenurile 
colţuroase sau obstacolele nu reprezintă o problemă 
pentru maşina de tuns dinamică cu scaun. Cuţitul cu 
lăţime de tăiere de 62 cm, precum şi motorul puternic 
de 4,2 kW AL-KO Pro asigură permanent un rezultat 
curat de tundere şi caracteristici optime de colectare 
chiar şi în cazul ierbii dense şi umede. Indicatorul 
de umplere montat în serie cu semnal de avertizare 
acustic completează oferta.

Art. 127 486

Mic, dar bun

Manevrabilitate plăcută

Maşini de tuns iarba cu scaun – Rider R 7-63.8 A  R 7-65.8 HD  

Motor AL-KO Pro 225 
(1 cilindru)

Briggs & Stratton 950E  
(1 cilindru)

ccm / kW / rpm 224 / 4,2 / 3.000 223 / 4,0 / 3.000

Lăţime de tăiere / rază de tundere 62 / 63 cm 62 / 63 cm

Reglarea înălţimii de tăiere Central, 4 trepte Central, 4 trepte

Înălţime de tăiere 2,5 – 7,5 cm 2,5 – 7,5 cm

Cutie de viteze (avans/marşarier) Cutie de viteze (A:4 / M: 1) Hidrostat cu pedală (T1)

Viteză în faţă / spate 0 – 4,5 / 0 –1,5 km/h 0 – 6,2 / 0 – 3,8 km/h  
reglabil fără trepte

Capac de tundere / cuţit Tablă de oţel / 1 cuţit Tablă de oţel / 1 cuţit

Cutie de colectare 130 l 130 l

RoatăØ (mm faţă / spate) 11 x 4.0–5 / 13 x 5.0–6 11 x 4.0–5 / 13 x 5.0–6

Nr. art. 127 486 127 487

Nr. EAN 400 371 805 9304 400 371 805 9298

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Rider

Rider

Dispozitiv pentru depunerea pe brazdă  
(potrivit pentru ambele modele) 
Nr. art. 127 534 
Nr. EAN 400 371 805 9793



Solo by AL-KO    55

Maşini de tuns iarba cu scaun – Rider
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Comfort

T 13-93.7 HDS-A

T 22-111.7 HDS-A V2

Tractor cu evacuare laterală – Comfort

Comfort

Comfort

Poziţie de lucru ergonomică,
treaptă fără bariere

Motoare AL-KO Pro 
puternice cu tehnologie OHV

Evacuare laterală cu  
depunerea optimă 
a materialului tăiat

Demontarea sistemului 
de tundere a ierbii în 
câteva minute

Roţi late pentru 
tracţiune optimă

Reechipabil fără unelte 
pentru funcţia de mulcire

Pană de mulcire montată 
pe capacul de tundere*

Volan aderent
Acţionare 
hidrostatică cu pedală

Cuplu pentru remorcă 
montabil opţional

Tunderea ierbii 
aproape de borduri

Tractor cu evacuare laterală Comfort:
Descoperiţi părţile frumoase 
ale tunsului de iarbă

*nu la toate modelele

Mecanism de mers în gol 
brevetat pentru menajarea 
cutiei de viteze:
Datorită mecanismului special 
la frânare pedala de acceleraţie 
este comutată înainte/înapoi. 
Acest lucru menajează cutia de 
viteze şi măreşte durata de viaţă, 
dacă la frânare este acţionată 
concomitent şi pedala de 
acceleraţie.

Cu o lăţime de lucru de 95 cm, motorul puternic AL-KO 
Pro (6,3 kW), acţionarea hidrostatică şi ergonomia 
excelentă a utilajului, tractorul cu evacuare laterală 
este ideal pentru suprafeţe de gazon medii. Pana 
de mulcire în serie şi diverse dispozitive montabile 
opţional îl transformă suplimentar într-un multitalent 
atât vara cât şi iarna.

Art. 127 471

Tractorul cu evacuare laterală garantează datorită 
motorului său performant în 2 cilindri AL-KO 
Pro şi a capacului de tundere lat de 110 cm cu 
funcţie de mulcire o muncă eficientă şi rapidă 
pe suprafeţe mari. Anvelopele mari, late asigură 
permanent o tracţiune excelentă şi evită urmele de 
roţi prin grădină. Hidrostatul cu pedală şi sistemul 
electromagnetic de cuplare a cuţitelor pentru 
conectarea şi deconectarea confortabilă a sistemului 
de tăiere a ierbii se deservesc comod. Sistemul de 
schimbare rapidă a capacului de tundere permite o 
adaptare rapidă la serviciul de iarnă.

Art. 127 445

Tractor cu evacuare laterală – Comfort T 13-93.7 HDS-A T 22-111.7 HDS-A V2

Motor AL-KO Pro 350 AL-KO Pro 700 V2

ccm / kW / rpm 352 / 6,3 / 2.900 708 / 13 / 2.700

Număr de cilindri 1 2

Lăţime de tăiere / rază de tundere 95 / 65 cm 110 / 60 cm

Reglarea înălţimii de tăiere Central, 6 trepte Central, 6 trepte

Înălţime de tăiere 3–8 cm 3–8 cm

Cutie de viteze Hidrostat cu pedală (T2) Hidrostat cu pedală (T3)

Capac de tundere / cuţit Tablă de oţel / 2 cuţite Tablă de oţel / 2 cuţite

Viteză în faţă / spate 0–8 / 0–3,5 km/h 0–9 / 0–4 km/h

RoatăØ (mm faţă / spate) 15 x 6.0–6 / 18 x 8.5–8 15 x 6.0–6 / 18 x 8.5–8

Nr. art. 127 471 127 445

Nr. EAN 400 371 805 8680 400 371 805 7751

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Puternic şi versatil

Compact şi puternic

Tractor

Tractor
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Mecanism de mers în gol 
brevetat pentru menajarea cutiei 
de viteze:
Datorită mecanismului special  
la frânare pedala de acceleraţie  
este comutată înainte/înapoi. Acest 
lucru menajează cutia de viteze şi 
măreşte durata de viaţă, dacă la  
frânare este acţionată concomitent 
şi pedala de acceleraţie.

*nem minden modellnél

Tractor cu evacuare posterioară Comfort

Scaun confortabil,  
reglabil

Treaptă 
fără bariere

Reechipabil opţional 
pentru funcţia de mulcire

Tunderea ierbii 
aproape de borduri

Roţi late, cu tracţiune 
puternică

Cutie de colectare mare cu manetă 
telescopică sau sprijinire pe 
arc pneumatic* şi indicator de 
umplere acustic

Motoare puternice  
Briggs & Stratton şi 
AL-KO Pro

Acţionare 
hidrostatică cu pedală

Posibilitate de montare  
lamă de zăpadă

Accesorii 
versatile

Iluminare LED*

Volan aderent

Sistem de închidere rapidă 
pentru demontarea în câteva 
minute a capacului de tundere

Cu tractorul Comfort de la Solo by AL-KO am perfecţionat un utilaj verifi-
cat deja în practică. Aceste tractoare Comfort se disting prin performanţă 
de tundere excelentă şi funcţionalitate pentru  
operator. Tractorul pentru gazon Comfort este un utilaj bazat pe tehnolo-
gie de producţie modernă, cu performanţă de tundere excelentă şi un  
raport preţ/randament ieşit din comun.

Funcţional şi ergonomic

Tractor cu evacuare posterioară 
Comfort: Vehicule de gazon 
delirant de frumoase

Comfort
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T 13-93.7 HD

T 15-93.7 HD-A

* bei T 16-103.7 HD-V2

T 15-103.7 HD-A

T 16-93.7 HD V2

T 16-103.7 HD V2

Tractor cu evacuare posterioară Comfort

Tractor cu evacuare posterioară Comfort:
Modelul de bază din clasa tractoarelor

Cu o lăţime de tundere de 93 cm, hidrostat cu 
pedală cu pedale dispuse ergonomic, precum şi un 
motor puternic de 6,3 kW de la Briggs & Stratton 
acest model de bază oferă tot ce este nevoie 
pentru întreţinerea fără efort a suprafeţelor de 
gazon medii până la mari. În cazul în care cutia 
de colectare este plină, punctul de rotire optim şi 
maneta telescopică uşurează golirea mecanică. 
Opţional este disponibil şi un kit de mulcire.

Art. 127 416

Performanţă înaltă la bani puţini - aşa sună 
deviza acestui tractor de bază compact, care 
pe lângă raportul său preţ/randament atractiv 
impresionează şi printr-un capac de tundere lat 
de 93 cm, un hidrostat confortabil cu pedală, o 
cutie de colectare voluminos şi un motor de rotaţie 
mare AL-KO Pro cu putere de 7,7 kWşi tehnologie 
OHV.

Art. 127 417

Ideal pentru suprafeţe plane

Tundere cu mai multă putere

Tractor Comfort

Tractor Comfort

O lăţime de tăiere de 103 cm combinată cu un 
motor AL-KO Pro puternic de 7,5 kW - premise 
perfecte pentru întreţinerea gazonului şi pe 
suprafeţe mari. Datorită elementelor de deservire 
dispuse ergonomic este garantată şi munca fără 
efort, iar treapta fără bariere şi aşezată adânc 
permite urcarea şi coborârea comodă.

Art. 127 418

Cu o lăţime de tăiere de 93 cm şi un motor 
puternic în 2 cilindri de 9,6 kW de la Briggs & 
Stratton acest tractor pentru gazon este forţa 
întruchipată. Un tractor pentru gazon compact 
pentru orice teren. Accesoriile ample şi capacul de 
tundere uşor de demontat îl transformă într-un 
multitalent atât vara cât şi iarna la împins zăpada. 
În serie cu faruri LED clare.

Art. 127 443

Cu capacul de tundere lat de 103 cm şi motorul 
puternic Briggs & Stratton de 9,1 kW în doi cilindri 
cu vibraţii scăzute acest tractor pentru gazon este 
echipat perfect pentru orice teren. Cadrul nou,  
rezistent la torsiune garantează în plus o durată 
lungă de viaţă, iar accesibilitatea uşoară a 
elementelor de operare şi cutia de colectare cu 
volum de 300 litri cu sprijinire pe arc pneumatic o 
manipulare facilă. În serie cu faruri LED clare.

Art. 127 444

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Pentru suprafeţe mari

Forţa întruchipată pentru orice teren

Un animal de muncă cu 2 cilindri

Tractor Comfort

Tractor Comfort

Tractor Comfort
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Comfort

Tractor cu evacuare posterioară Comfort

T 13-93.7 HD T 15-93.7 HD-A T 16-93.7 HD V2 T 15-103.7 HD-A T 16-103.7 HD V2

Motor Briggs & Stratton 
3130 Powerbuilt (PB)

AL-KO  
Pro 450

Briggs & Stratton 
Intek 7160 V2

AL-KO  
Pro 450

Briggs & Stratton 
Intek 7160 V2

ccm / kW / rpm 344 / 6,3 / 2.600 452 / 7,7 / 2.600 656 / 9,6 / 2.600 452 / 7,5 / 2.450 656 / 9,1 / 2.450

Lăţime de tăiere 93 cm  
(2 cuţite)

93 cm  
(2 cuţite)

93 cm  
(2 cuţite)

103 cm  
(2 cuţite)

103 cm  
(2 cuţite)

Randament unitar 
pe suprafaţă până la 6.000 m2 până la 6.000 m2 până la 6.000 m2 până la 7.000 m2 până la 7.000 m2

Înălţime de tăiere / 
Reglarea înălţimii de 
tăiere

3–8 cm /  
central 6 trepte

3–8 cm /  
central 6 trepte

3–8 cm /  
central 6 trepte

3–8 cm /  
central 6 trepte

3–8 cm /  
central 6 trepte

Sistem de cuplare a 
cuţitelor

electro- 
magnetic

electro- 
magnetic

electro- 
magnetic

electro- 
magnetic

electro- 
magnetic

Număr de cilindri 1 cilindru 1 cilindru 2 cilindri 1 cilindru 2 cilindri

Cutie de viteze Hidrostat cu pedală 
(T3)

Hidrostat cu pedală 
(T3)

Hidrostat cu pedală 
(T3)

Hidrostat cu pedală 
(T3)

Hidrostat cu pedală 
(T3)

Roţi f/s (ţol) 15 x 6.0-6
18 x 8.5-8

15 x 6.0-6
18 x 8.5-8

15 x 6.0-6
18 x 8.5-8

15 x 6.0-6
18 x 8.5-8

15 x 6.0-6
18 x 8.5-8

Cutie de colectare 220 l 220 l 220 l 220 l 300 l

Golirea cutiei Manetă telescopică Manetă telescopică Manetă telescopică Manetă telescopică Manetă telescopică / 
gaz sub presiune

Mulcire opţional opţional opţional opţional opţional

Bară de protecţie opţional opţional opţional opţional opţional

Faruri opţional opţional LED opţional LED

Lungime / lăţime / 
înălţime 239 / 102 / 114 cm 239 / 102 / 114 cm 239 / 102 / 114 cm 239 / 110 / 114 cm 252 / 110 / 114 cm

Nr. art. 127 416 127 417 127 443 127 418 127 444

Nr. EAN 400 371 805 7287 400 371 805 7294 400 371 805 7737 400 371 805 7300 400 371 805 7744

La multe maşini de tuns gazonul sunt montate motoare Intek de 
înaltă calitate, răcite cu aer ale producătorului american Briggs & 
Stratton. Motivul: Această serie este printre cele mai bune agregate 
de antrenare disponibile pe piaţă în domeniul tractoarelor pentru 
gazon. Datorită cămăşilor de cilindru din fontă, a ungerii sub 
presiune cu filtru de ulei, sistem antivibraţie şi tehnologie OHV 
modernă cu supape în cap această serie este foarte durabilă şi fiabilă. 
Şi toate acestea la utilizare zilnică şi solicitantă.

Motoarele Intek

Detalii tehnice -
Tractor cu evacuare posterioară
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Mecanism de mers în gol
brevetat pentru menajarea cutiei 
de viteze:
Datorită mecanismului special  
la frânare pedala de acceleraţie  
este comutată înainte/înapoi. Acest 
lucru menajează cutia de viteze şi 
măreşte durata de viaţă, dacă la 
frânare este acţionată concomitent 
şi pedala de acceleraţie.

Premium

Tractor cu evacuare posterioară Premium

Suprafaţă adâncită a treptei 
şi mult spaţiu pentru picioare

Cutie de colectare cu volum 
mare, cu semnal acustic al 
nivelului de umplere

Poziţie ergonomică a scaunului  
reglabilă individual

Golirea cutiei cu manetă 
telescopică sau prin 
apăsare pe buton**

Anvelope 23"* 
pentru tracţiune optimă

Tunderea ierbii 
aproape de borduri

Capacul de tundere demontabil şi montabil rapid permite 
modificarea uşoară de la regimul de vară la regimul de iarnă 
în câteva minute

Elemente de operare 
uşor accesibile Pedale pentru deplasare în faţă şi  

în spate aşezate una lângă cealaltă

Ştuţul rezervorului  
plasat în exterior

Motoare în 4 timpi cu 
moment de rotaţie mare

Ecran sistematic 
electronic*

Sortiment diversificat  
de accesorii

Sistem de antrenare cu rulmenţi cu 
bile pentru amortizarea vibraţiilor

Tractor cu evacuare posterioară 
Premium: Familia regală între 
tractoarele pentru gazon

Cu un tractor pentru gazon Solo by AL-KO Premium se trăieşte o 
experienţă unică a condusului unui dispozitiv funcţional pentru 
grădină. Simţiţi comfortul imediat ce vă aşezaţi la volan, vă puteţi 
baza pe siguranţa oferită de acesta imediat ce răsuciţi cheia în 
contact şi trăiţi bucuria pură atunci când este în funcţiune. Având 
motoare consacrate, robuste în 4 timpi sub capotă şi cu lăţimi 
de tăiere de până la 125 de centimetri, acestea au şi dispozitivul 
potrivit pentru orice solicitare şi scop de utilizare.

Funcţional şi confortabil la cel mai înalt nivel

* nu este disponibil(ă) la toate modelele
** golirea electrică a cutiei de colectare poate fi dotată opţional ulterior



Solo by AL-KO    67

Premium
T 15-95.6 HD-A

T 15-105.6 HD-A

T 16-95.6 HD V2

Tractor cu evacuare posterioară Premium

Premium

Premium

Coşul de colectare este plin

Tensiunea bateriei 
este prea scăzută

Presiunea uleiului de 
motor este prea redusă

Scaunul nu 
este ocupat

Nivelul de umplere 
al rezervorului 
este pe rezervă

Luminile 
sunt aprinse

Coşul de colectare nu este 
montat sau nu este închis

Coşul de 
colectare 
este plin

Sistemul de tundere a 
ierbii este conectat în 
timpul deplasării înapoi

Sistemul de tundere 
a ierbii este conectat

Contor pentru zilele/ 
orele de exploatare

Dotare, care setează  
etaloane noi

La T 23-125.6 HD V2, datorită ecranului sistematic electronic 
şoferul poate vizualiza oricând rapid nu numai orele de 
funcţionare, ci şi multe alte informaţii, cum ar fi starea de 
încărcare a bateriei, rezerva de combustibil sau funcţiile de 
siguranţă relevante.

Totul dintr-o privire

Modelul de bază oferă cu lăţimea de tăiere de 
95 cm, un motor puternic AL-KO Pro de 7,7 kW, 
hidrostat cu pedală şi funcţie opţională de mulcire 
un raport preţ/performanţă atractiv - datorită 
elementelor de operare uşor accesibile şi a 
sistemului electromagnetic de cuplare a cuţitelor 
pentru conectarea şi deconectarea sistemului de 
tăiere a ierbii şi cositul devine o joacă de copii.

Art. 127 367

Capacul de tundere lat de 105 cm, motorul cu 
moment de rotaţie mare AL-KO Pro şi cutia de 
colectare extrem de mare cu volum de 310 l fac din 
acest tractor pentru gazon un însoţitor
perfect pentru suprafeţe plane mari.
În plus, iarba tăiată poate fi lăsată pe sol ca 
îngrăşământ natural cu ajutorul accesoriului 
opţional (kit de mulcire/dispozitiv pentru 
depunerea pe brazdă).

Art. 127 368

Având 2 cilindri sub capotă, forţosul de 9,6 kW este 
optim pentru terenurile cu înclinaţii şi gropi care 
provoacă şocuri. Pedalele dispuse una lângă cealaltă 
uşurează munca în mod considerabil – tăierea ierbii 
fiind şi mai comodă cu ajutorul golirii electrice a 
cutiei, cu care poate fi echipat ulterior la cerere.

Art. 127 369

Tundere comodă a ierbii

2 cilindri sub capotă

Cu lăţime de tăiere de 105 cm

Tractor

Tractor

Tractor Premium

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.



Un element cheie al tractoarelor noastre este cutia de viteze de înaltă calitate de la firma Hydro-Gear®, care 
permite o experienţă plăcută în timpul condusului chiar şi în situaţii dificile. Cutia de viteze hidrostatică de la 
Hydro-Gear® a fost concepută, testată şi fabricată pentru a furniza un randament silenţios dar şi foarte precis 
pe timp îndelungat. „Star“-ul din modelele noastre de top T20 şi T23 este seria de cutie de viteze „G700“. Cu 
carcasa şi componente interne îmbunătăţite, precum şi cu semiosia solidă de 1“ G700 oferă performanţe 
înalte de deplasare în toate situaţiile - şi pe termen lung. Un filtru de ulei extern uşurează întreţinerea, 
în timp ce pompa de încărcare integrată asigură ca elementele principale ale sistemului hidraulic să fie 
alimentate întotdeauna cu suficient ulei pentru funcţionarea ireproşabilă, silenţioasă, asigurând în acelaşi 
timp uzura redusă a componentelor. Pe scurt: Top on Top.

Momente de rotaţie: G700 = 312 Nm; T3 = 189 Nm

Sistem de antrenare hidrostatic 
datorită Hydro-Gear
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T 16-105.6 HD V2

T 20-105.6 HD V2

T 23-125.6 HD V2

Premium

Premium

Premium

Premium

T 15-95.6 HD-A T 16-95.6 HD V2 T 15-105.6 HD-A T 16-105.6 HD V2 T 20-105.6 HD V2 T 23-125.6 HD V2 

Motor AL-KO  
Pro 450

Briggs & Stratton 
Intek 7160 V2

AL-KO  
Pro 450

Briggs & Stratton 
Intek 7160 V2

Briggs & Stratton 
Intek 7200 Series V2

Briggs & Stratton 
Intek 8240 V2

ccm / kW / rpm 452 / 7,7 / 2.600 656 / 9,6 / 2.600 452 / 7,5 / 2.450 656 / 9,1 / 2.450 656 / 11,3 / 2.450 724 / 14,4 / 2.900

Lăţime de tăiere 95 cm  
(2 cuţite)

95 cm  
(2 cuţite)

105 cm  
(2 cuţite)

105 cm  
(2 cuţite)

105 cm  
(2 cuţite)

125 cm  
(2 cuţite, sincronizate)

Randament unitar pe 
suprafaţă până la 7.000 m2 până la 7.000 m2 până la 8.000 m2 până la 8.000 m2 până la 8.000 m2 până la 10.000 m2

Înălţime de tăiere / 
Reglarea înălţimii de 
tăiere

3–9 cm /  
central 7 trepte

3–9 cm /  
central 7 trepte

3–9 cm /  
central 7 trepte

3–9 cm /  
central 7 trepte

3–9 cm /  
central 7 trepte

3–9 cm /  
central 7 trepte

Sistem de cuplare a 
cuţitelor

electro- 
magnetic

electro- 
magnetic

electro- 
magnetic

electro- 
magnetic

electro- 
magnetic

electro- 
magnetic

Număr de cilindri 1 cilindru 2 cilindri 1 cilindru 2 cilindri 2 cilindri 2 cilindri

Cutie de viteze Hidrostat cu pedală 
(T3)

Hidrostat cu pedală 
(T3)

Hidrostat cu pedală 
(T3)

Hidrostat cu pedală 
(T3)

Hidrostat cu pedală 
(G700)

Hidrostat cu pedală 
(G700)

Roţi f/s (ţol) 15 x 6.0-6
20 x 10.0-8

15 x 6.0-6
20 x 10.0-8

15 x 6.0-6
20 x 10.0-8

16 x 6.5-8
20 x 10.0-8

16 x 6.5-8
23 x 10.5-12

16 x 6.5-8
23 x 10.5-12

Cutie de colectare 310 l 310 l 310 l 310 l 310 l 310 l

Golirea cutiei
Manetă telescopică, 
electr. Golire 
echipabilă ulterior

Manetă telescopică, 
electr. Golire 
echipabilă ulterior

Manetă telescopică, 
electr. Golire 
echipabilă ulterior

Manetă telescopică, 
electr. Golire 
echipabilă ulterior

Manetă telescopică, 
electr. Golire 
echipabilă ulterior

Manetă telescopică, 
electr. Golire 
echipabilă ulterior

Mulcire opţional  opţional   

Bară de protecţie opţional opţional opţional opţional  

Faruri opţional  opţional   

Ax turnat – – – –  

Tempomat – – – –  

Ecran electronic – – – – – 

Lungime / lăţime / 
înălţime 251 / 100 / 117 cm 251 / 100 / 117 cm 251 / 100 / 117 cm 251 / 100 / 117 cm 256 / 110 / 120 cm 256 / 130 / 120 cm

Nr. art. 127 367 127 369 127 368 127 370 127 371 127 363

Nr. EAN 400 371 805 5771 400 371 805 5795 400 371 805 5788 400 371 805 5801 400 371 805 5818 400 371 805 5719

G700

T3

Tractor cu evacuare posterioară Premium

Modelul solid de lucru cu latimea de tundere de 105 
cm este acţionat cu 9,1 kW printr-un motor Briggs 
& Stratton cu moment de rotaţie mare în 2 cilindri şi 
astfel face faţă şi suprafeţelor mari şi deluroase. Dacă 
rezervorul se goleşte, rezervorul de combustibil de 
opt litri poate fi reumplut comod şi rapid prin clapeta 
rezervorului plasată în exterior.

Art. 127 370

În plus, datorită anvelopelor late de 23“ şi a centrului 
de greutate coborât, tractorul pentru gazon cu o 
putere de 11,3 kW, în serie cu bară de protecţie 
montată şi ax turnat, nu numai că arată ca o maşină 
de curse, ci se şi echilibrează mai bine după şocurile 
suportate pe terenurile denivelate. Alte avantaje 
prezintă roţile mai mari la tracţiune, iar avansarea şi 
tunderea uniformă sunt asigurate de tempomatul 
integrat şi de componentele de antrenare 
semiprofesionale.

Art. 127 371

Cu o lăţime extremă a capacului de tundere 
sincronizat de 125 cm şi motor în 2 cilindri extrem 
de puternic, de 13,5 kW, modelul de top al seriei 
de tractoare este ideal pentru prelucrarea rapidă a 
suprafeţelor de mari dimensiuni. Atât cadrul profil C 
robust şi rigid la torsiune cât şi puntea faţă stabilă din 
fontă şi componentele de antrenare semiprofesionale 
garantează în plus o durată lungă de viaţă. Bara 
de protecţie, tempomatul şi ecranul electronic 
completează dotările.

Art. 127 363

Tractor cu evacuare posterioară Premium:
Perfecţiune în tehnologie şi confort în 
exploatare

Ecran electronic şi cutie de viteze G700

Cu ax turnat şi cutie de viteze G700

Şi pentru teren deluros

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Tractor

Tractor

Tractor



Faruri LED echipate ulteiror

Bară de 
protecţie

Cărucior remorcabil TA 250
Sarcină 250 kg
1050 x 750 x 305 mm
Perete posterior mobil

Tăvălug de grădină GW100
Lăţime de lucru: 98 cm
Greutate de lucru: 140 kg (umplutură de apă),
235 kg (umplutură de nisip)

Dispozitiv pentru depunerea pe brazdă

Cupla pentru 
remorcă

Pană de 
mulcire

Încărcător CTEK XS 800

Lamă de zăpadă
Lăţime de curăţare 125 
cm. Poziţii reglabile în 5 
trepte. Bară de curăţare 
din plastic, reglabilă. 
Mecanismul rabatabil 
de siguranţă împiedică 
deteriorările.

Cadru demontaj

Cutie de transport
Volum cca. 65 litri

Lanţuri de zăpadă
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Bară de protecţie  
Nr. art. 119 658, Nr. EAN 4003718353464             

Golire electr. a cutiei de colectare  
Nr. art. 119 602, Nr. EAN 4003718352948       – – – – – – –

Kit de mulcire pentru 93/95 cm  
Nr. art. 118 885, Nr. EAN 4003718345643   – – – –    – – – –

Kit de mulcire pentru 103/105 cm  
Nr. art. 119 656, Nr. EAN 4003718353440 – –    – – – – – –

Kit de mulcire pentru 103/105 cm  
Nr. art. 119 605, Nr. EAN 4003718352979 – – – – –  – – – – – – –

Dispozitiv pentru depunerea pe 
brazdă (Premium) 
Nr. art. 119 606, Nr. EAN 4003718352986 

      – – – – – – –

Dispozitiv pentru depunerea pe 
brazdă (Comfort) 
Nr. art. 127 488, Nr. EAN 
4003718059281 

– – – – – –      – –

Cuplu pentru remorcă (Premium) 
Nr. art. 119 608, Nr. EAN 4003718353006       – – – – – – –

Cuplu pentru remorcă (Comfort) 
Nr. art. 119 831, Nr. EAN 4003718355109 – – – – – –       

Cărucior remorcabil TA 250 
Nr. art. 110 804, Nr. EAN 4003718025439             

Tăvălug de grădină GW100  
Nr. art. 130 539, Nr. EAN 5769720330617             

Încărcător  
Nr. art. 119 135, Nr. EAN 4003718347968             

Lamă de zăpadă (incl. cadru de montaj) 
Nr. art. 119 600, Nr. EAN 4003718352924             

Cadru de montaj (separat)  
Nr. art. 119 601, Nr. EAN 4003718352931             

Lanţuri de zăpadă 18'' (pereche)  
Nr. art. 112 339, Nr. EAN 4003718034257 – – – – – –       

Lanţuri de zăpadă 20'' (pereche)  
Nr. art. 127 333, Nr. EAN 4003718045306     – – – – – – – – –

Lanţuri de zăpadă 23'' (pereche)  
Nr. art. 113 137, Nr. EAN 4003718048643 – – – –   – – – – – – –

Cutie de transport  
Nr. art. 127 316, Nr. EAN 4003718054736       – – – – – – –

Faruri LED echipate ulteiror 
Nr. art. 119 832, Nr. EAN 4003718355116             
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Accesorii
disponibile

Accesorii pentru tractoare

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, 
care sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Rampă de urcare dreaptă dreaptă dreaptă dreaptă curbată curbată

Sarcină 400 kg (2 bucăţi) 400 kg (2 bucăţi) 1.000 kg (2 bucăţi) 1.000 kg (2 bucăţi) 400 kg (2 bucăţi) 400 kg (2 bucăţi)

Lungime 1,5 m 2,0 m 2,0 m 2,5 m 1,5 m 2,0 m

Lăţime 214 mm 225 mm 258 mm 260 mm 214 mm 225 mm

Nr. art. 130 569 130 585 130 590  130 570 130 568 130 586

Nr. EAN 576 972 033 0709 576 972 033 0747 576 972 033 0778 576 972 033 0716 576 972 033 0693 576 972 033 0754
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Maşini de tuns gazonul 
pe benzină - utilizate 
de mulţi ani, verificate 
în practică de mulţi ani

Maşini de tuns gazonul pe benzină
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Maşini de tuns gazonul pe benzină, aluminiu

Zona mânerului  
cauciucată*

Elemente de operare 
uşor accesibile

Evacuare laterală şi 
funcţie de mulcire* Carcasă cu protecţie 

bilaterală împotriva 
impactului

Aerodinamică ideală datorită canalului 
de evacuare deosebit de mare

Roţi XXL aderente pentru deplasare 
uşoară şi cu jenţi de oţel sau aluminiu

Două modele cu sistem 
de cuplare a cuţitelor

Sistem confortabil 
de antrenare a roţilor

Cutie de colectare din material textil  
extrem de mare, uşor de golit

Lonjeron reglabil în mod multiplu pe înălţime*

Reglare centrală a 
înălţimii de tăiere*

Întărituri stabile ale lonjeronului *

Motoare în 4 timpi cu moment de 
rotaţie mare, de până la 3,2 kW

Mâner frontal integrat pentru transport*

Maşini de tuns gazonul pe benzină:
Puternice si robuste, din aluminiu, 
cu dotare completă

Carcasa tractoarelor noastre pentru gazon pe benzină îmbină 
stabilitatea maximă cu durabilitatea şi aerodinamica optimă. În plus 
este rigidă la torsiune, rezistentă la rugină, amortizează zgomotul 
şi nesusceptibilă faţă de şocuri şi denivelări. Combinaţia dintre 
lăţimi de tăiere între 48 şi 53 cm şi dotarea completă confortabilă 
nu lasă nici o dorinţă nesatisfăcută la utilizatori exigenţi şi până la 
profesionişti.

De la profesionişti, pentru profesionişti

*nu la toate modelele
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4858 VS ALU

548 K

5378 VS ALU

553 K

Maşini de tuns gazonul pe benzină, aluminiu: 
Perfecţiune în cea mai frumoasă formă a sa

Maşina compactă de tuns gazonul, din aluminiu, 
cu lăţime de lucru de 47 cm şi motor puternic,  de 
2,6 kW, de la Briggs & Stratton oferă multe beneficii 
seriei pentru profesionişti: sistem de antrenare a 
roţilor reglabil fără trepte, lonjeron reglabil în mod 
multiplu pe înălţime cu conexiunile carcasei din 
aluminiu, cutie de colectare extrem de mare din 
material textil, sistem de reglare centrală a înălţimii 
de tăiere, roţi cu anvelope XXL, cu rulmenţi cu bile, 
mâner frontal integrat pentru transport şi protecţie 
a carcasei pe ambele părţi.

Art. 127 449

Maşina semiprofesională de tuns iarba, compactă, 
cu lăţime de tăiere de 48 cm şi motor Honda este 
dezvoltată pentru orice situaţie de tundere a ierbii şi 
orice suprafaţă a gazonului. Datorită carcasei robuste 
din aluminiu turnat sub presiune şi a inserţiei de oţel, 
a reductorului cu durată lungă de viaţă, cu arbore 
cardanic, precum şi a roţilor de aluminiu cu rulmenţi 
cu bile, cu anvelope de cauciuc, această maşină de 
tuns gazonul este deosebit de robustă. Sistemul 
separat de cuplare a cuţitelor, precum şi sistemul 
robust de reglare pe ax/pe fiecare roată completează 
dotarea acestei maşini de tuns iarba.

Art. 127 448

Maşina robustă de tuns iarba Allround cu echipare 
completă oferă prin lăţimea sa de tăiere de 52 cm 
şi puterea de 3,2 kW rezultate extraordinare la 
tunderea şi colectarea ierbii, care sunt favorizate 
în mod suplimentar de carcasa extrem de înaltă 
şi aerodinamică din aluminiu turnat sub presiune. 
Jenţile stabile din oţel, cu profil aderent, asigură 
cea mai bună tracţiune pe orice teren şi substrat, iar 
sistemul de antrenare a roţilor reglabil fără trepte 
oferă confort maxim.

Art. 127 462

Maşina profesională de tuns iarba cu lăţime de tăiere 
de 53 cm şi motor Honda este dezvoltată pentru orice 
situaţie de tundere a ierbii şi orice suprafaţă a gazonului. 
Datorită carcasei robuste din aluminiu turnat sub presiune, 
cu protecţie la impact, inserţiilor de oţel şi a susţinerii cu 
întăritură a lonjeronului, a reductorului cu durată lungă de 
viaţă, cu arbore cardanic, precum şi a roţilor de aluminiu 
de mari dimensiuni, cu rulmenţi cu bile, cu anvelope de 
cauciuc, această maşină de tuns gazonul pe benzină nu 
poate fi influenţată prea repede de nimic. Sistemul separat 
de cuplare a cuţitelor, precum şi sistemul robust de reglare 
pe ax/pe fiecare roată completează dotarea acestei maşini 
profesionale de tuns iarba. 

Art. 127 148

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Cu jante de oţel stabile

Model profesional cu sistem de cuplare a cuţitelor

Maşini de tuns gazonul pe benzină, aluminiu

Robust şi compact

Model semiprofesionist cu sistem de 
cuplare a cuţitelor
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Maşini de tuns gazonul pe benzină, aluminiu:
detalii tehnice 

4858 VS ALU 5378 VS ALU 548 K 553 K 

Lăţime de tăiere 47 cm 52 cm 48 cm 53 cm

Mulcire / evacuare laterală  /   /  opţional / – opţional / –

Înălţime de tăiere 
Reglarea înălţimii de tăiere

30–85 mm 
central, 6 trepte

30–85 mm 
central, 6 trepte

15–77 mm  
roată ax/ individuală, 7 
trepte

30 – 75 mm  
roată ax/ individuală, 7 
trepte

Motor  
ccm / kW / rpm  

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

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

Honda GXV 160
163/2,7/2.800

Honda GXV 160
163/2,7/2.800

Sistem de antrenare a roţilor Vario Speed variabil 2 trepte (cardanic)
Cuplaj BBC

2 trepte (cardanic)
Cuplaj BBC

Carcasa cositoarei Aluminiu Aluminiu Aluminiu cu 
inserţie de oţel

Aluminiu cu 
inserţie de oţel

Volum cutie de colectare 75 l 75 l 70 l 75 l

Cockpit   – –

Reglarea înălţimii 
lonjeronului   – 

Sistem de cuplare a cuţitelor – –  

Roţi Ø faţă / spate 200 / 280 mm 200 / 280 mm
(Tablă de oţel)

203 / 203 mm
(Aluminiu)

244 / 244 mm
(Aluminiu)

Greutate (brută / netă) 54,2 / 49,1 kg 57,8 / 52,6 kg 58,2 / 53,0 kg 65,6 / 60,4 kg

Nr. art. 127 449 127 462 127 448 127 148

Nr. EAN 400 371 805 8239 400 371 805 8369 400 371 805 8222 400 371 805 1681

Cuţit de schimb  
Nr. art. / Nr. EAN – – 119 260

400 371 834 9351
119 167
400 371 834 8286

Maşini de tuns gazonul pe benzină, aluminiu

Funcţia upstanding* integrată (dreapta) permite 
o aşezare în poziţie verticală a maşinilor de tuns 
gazonul pe benzină,  
facilitând curăţarea şi înlocuirea cuţitelor.

*Modele cu motoare B&S, la umplere redusă a rezervorului, pentru a 

evita eventuala scurgere a benzinei prin aerisirea rezervorului

Pe lângă tundere şi colectare, maşinile de tuns 
gazonul pe benzină de la AL-KO oferă datorită 
penei de mulcire (stânga), a deflectorului (mijloc) şi 
a evacuării laterale (dreapta) alte trei funcţii în plus 
- ideale şi pentru utilizare pe păşuni şi în livezi.

AccesoriiUlei

Ulei pentru maşina de tuns 
gazonul în 4 timpi SAE 30
0,6 l 
Art. 112 888
EAN 400 371 804 3952

Ulei pentru maşina de tuns 
gazonul în 4 timpi 10W40
1,0 l 
Art. 112 901
EAN 400 371 804 4089

Set de service pentru motor 
pentru schimbul facil al uleiului
Art. 106 118
EAN 400 371 800 5172

Kit de mulcire pentru 553 K
Art. 126 680
EAN 401 596 659 4285

Kit de mulcire pentru 548 K
Art. 127 473
EAN 400 371 805 8710

Schimb de ulei - niciodată
Datorită tipului constructiv inovativ şi a răcirii cu aer optimizate, 
motoarele Briggs & Stratton EXi şi Instart consumă semnificativ mai 
puţin ulei decât motoarele comparabile în 4 timpi. Prin încălzirea 
mai redusă proprietăţile de lubrifiere ale uleiului se păstrează pe 
o perioadă mult mai lungă, astfel ajunge reumplerea în loc de 
schimbare a uleiului.
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Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de oţel:
Maşini de tuns la preţuri avantajoase

4718 SP-A

4718 P-A

4218 P-A

Autochoke  (QSS-Quickstart)  - o particularitate  a acestei clase
Fără Primer – fără Choke Pull and Mow  în loc de Plug and Play!

Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de oţel

Cu tracţiunea pe roţile din spate care 
economiseşte eforturile şi o putere mai mare a 
motorului se abordeaza uşor pantele şi rampele.

Art. 127 452

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Modelul cu plus de lăţime de tăiere este adecvat şi 
pentru suprafeţe de gazon mai mari. Şi aici carcasa 
aerodinamică a maşinii de tuns, în combinaţie cu 
cutia de colectare mare, de 65 l, din plastic şi uşor de 
curăţat asigură rezultate perfecte de tundere şi de 
colectare.

Art. 127 451

Cu plus de lăţime de tăiere

Cu sistem confortabil de antrenare a roţilor

Avantajos ca preţ, manevrabil şi uşor. Maşina de 
tuns gazonul pe benzină ideală pentru suprafeţe 
de gazon mici şi medii. Aşa se poate descrie cel 
mai bine maşina de tuns gazonul manevrabilă, 
cu o lăţime de tăiere de 42 cm şi motor puternic 
de 1,9 kW de la AL-KO cu tehnologie OHV, care 
datorită supapelor în cap ţinteşte un randament 
ieşit din comun. Acest lucru se poate remarca prin 
performanţa crescută şi consumul mai scăzut. 
Datorită sistemului QuickStart agregatul porneşte 
foarte repede şi uşor.

Art. 127 450

Mic şi manevrabil 4218 P-A 4718 P-A 4718 SP-A

Lăţime de tăiere 42 cm 46 cm 46 cm

Mulcire / evacuare laterală opţional / – opţional / – opţional / –

Înălţime de tăiere 
Reglarea înălţimii de tăiere

25–75 mm
Roată individuală, 7 trepte

30–75 mm
Roată individuală, 7 trepte

30–80 mm
Roată individuală/roată ax, 
7 trepte

Motor  
ccm / kW / rpm  

AL-KO Pro 125 QSS
123 / 1,9 / 2850

AL-KO Pro 125 QSS
123 / 1,9 / 2850

AL-KO Pro 145 QSS
139 / 2,1 / 2850

Sistem de antrenare a roţilor – – 

Carcasa cositoarei Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel

Volum cutie de colectare 65 l plastic 65 l plastic 65 l plastic

Pornire electrică – – –

Roţi Ø faţă / spate 180 / 205 mm, rulment cu 
bile

180 / 205 mm, rulment cu 
bile

180 / 220 mm, rulment cu 
bile

Greutate (brută / netă) 31,4 / 26,7 kg 32,4 / 27,7 kg 35,0 / 30,2 kg

Nr. art.
Nr. EAN 

127 450
400 371 805 8246

127 451
400 371 805 8253

127 452
400 371 805 8260

Cuţit de schimb
Nr. art. / Nr. EAN

113 138
400 371 804 8650

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271
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Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de oţel:
Maşini de tuns gazonul pe benzină compacte şi performante

4238 P-A

4238 SP-A

4738 P 4757 VS

4738 SP

4738 SP-A

Mic, dar bun - aşa se poate descrie cel mai bine 
maşina de tuns gazonul pe benzină manevrabilă, 
cu o lăţime de tăiere de 42 cm şi motor puternic 
de 1,9 kW de la AL-KO cu tehnologie OHV, care 
datorită supapelor în cap ţinteşte un randament 
ieşit din comun. Acest lucru se poate remarca prin 
performanţa crescută şi consumul mai scăzut. 
Datorită sistemului QuickStart agregatul porneşte 
foarte repede şi uşor.

Art. 127 453

Mic şi manevrabil

Tundere, colectare şi mulcire combinate cu un 
sistem de antrenare a roţilor fără efort - astfel 
că tunderea gazonului devine o plăcere. În plus, 
cositoarea cu lăţime de tăiere de 42 cm, avand 
carcasa robustă din oţel premium şi roţi XL pentru 
deplasare uşoară oferă multe alte caracteristici 
de dotare, care sunt completate prin cutia de 
colectare a ierbii voluminoase, de 65 l, parţial cu 
material textil şi prin motorul puternic de 2,1 kW 
cu sistem QuickStart.

Art. 127 454

Model compact cu sistem de antrenare a roţilor

Cu o carcasă robustă din tablă de oţel de 46 cm, 
o cutie de colectare a ierbii voluminoasă, de 65 
litri, parţial cu material textil şi motor puternic 
(2,0 kW) de la Briggs & Stratton, acest model 
impresionează nu numai functionare ci si ca pret.
Datorita sistemului central de reglare a înălţimii de 
tăiere, a anvelopelor XXL cu rulmenţi cu bile şi a 
adânciturii practice drept mâner nici confortul nu 
are de suferit.

Art. 127 455

Totul este inclus

Multitalentul cu sistem de antrenare a roţilor regla-
bil fără trepte, evacuare laterală, lonjeron multiplu 
reglabil şi adâncitură frontală pentru transport 
excelează cu motorul Briggs & Stratton puternic de 
2,6 kW. Cockpit-ul confortabil cu zona cauciucată 
a mânerului, îmbinarea lonjeronului din aluminiu 
şi elementele de operare accesibile caracterizează 
acest dispozitiv. Pachetul complet este rotunjit prin 
cutia de colectare extrem de mare din material 
textil cu indicator de umplere.

Art. 127 393

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Reglarea centrală a înălţimii de tăiere, cutia de 
colectare mare cu indicator de umplere, sistemul 
confortabil de antrenare a roţilor şi roţile XXL cu 
rulmenţi cu bile pentru cea mai bună tracţiune 
- toate acestea sunt oferite de maşina compactă 
de tuns gazonul pe benzină cu motor Briggs & 
Stratton cu moment de rotaţie mare. Un alt punct 
pozitiv este adâncitura integrată pentru mâner, 
care uşurează ridicarea maşinii de tuns pe trepte 
iar trecerea peste obstacole este simplificata 
semnificativ.

Art. 127 457

Sistem de antrenare a roţilor şi anvelope XXL

Model confortabil cu VarioSpeed

Maşina de tuns gazonul pe benzină uşoară şi 
manevrabilă permite datorită capacului de tun-
dere lat de 46 cm şi a sistemului de antrenare a 
roţilor tunderea rapidă şi fără efort a suprafeţelor 
de dimensiuni medii. Forma aerodinamică a 
carcasei şi cutia de colectare garantează rezultate 
extraordinare la tunderea şi colectarea ierbii. Între 
caracteristicile de dotare intră printre altele reg-
larea centrală a înălţimii de tăiere şi roţile XXL cu 
rulmenţi cu bile pentru confortul optim.

Art. 127 456

Cu sistem confortabil de antrenare a roţilor

Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de oţel
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5239 SP-A

5257 VS

5278 VS

Modelul de bază din clasa capacelor de tundere 
de 51-cm oferă prin sistemul de antrenare a roţilor, 
reglarea centrală a înălţimii de tăiere şi roţi XXL 
pentru deplasare uşoară totul pentru tunderea 
plăcută a ierbii fără greutăţi. Maşina de tuns gazonul 
pe benzină este acţionată de un motor AL-KO cu 
moment de rotaţie mare şi tehnologie OHV, care 
datorită supapelor în cap permite o performanţă mai 
mare şi un consum mai redus.

Art. 127 535

Cosit în loc de obosit - aşa sună deviza acestui 
model de maşină pentru tuns gazonul pe benzină, 
a cărei operare este o joacă de copii datorită 
cockpit-ului confortabil, a sistemului de antrenare 
a roţilor reglabil fără trepte, a reglării centrale a 
înălţimii de tăiere şi a roţilor XXL cu rulmenţi cu 
bile. Robusteţea şi stabilitatea sunt asigurate de 
carcasa din oţel premium protejată pe ambele 
părţi şi îmbinarea lonjeronului din aluminiu.

Art. 127 394

Roţile XXL din tablă de oţel, cu rulmenţi cu bile 
şi profil aderent, rigidizarea lonjeronului din 
aluminiu, motorul puternic EXi de 3,2 kW de la 
Briggs & Stratton, precum şi sistemul de antrenare 
a roţilor reglabil fără trepte transformă această 
maşină de tuns gazonul pe benzină cu o lăţime 
de tăiere de 51 cm într-o armă universală pe 
orice teren. Datorită reglării multiple a înălţimii 
lonjeronul ergonomic cu cockpit exclusivist poate 
fi ajustat în mod ideal pentru utilizatorul respectiv, 
iar mânerul frontal integrat pentru transport 
uşurează ridicarea şi transportarea. 

Art. 127 459

Cu lăţime de tăiere de 51 cm

Model premium cu dotare completă

Model confortabil cu VarioSpeed

Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de oţel:
Maşini de tuns care nu se sperie nici de suprafeţele mai mari

AccesoriiUlei

Ulei pentru maşina de tuns 
gazonul în 4 timpi SAE 30
0,6 l , Art. 112 888
EAN 400 371 804 3952

Ulei pentru maşina de tuns 
gazonul în 4 timpi 10W40
1,0 l , Art. 112 901
EAN 400 371 804 4089

Set de service pentru motor 
pentru schimbul facil al uleiului
Art. 106 118
EAN 400 371 800 5172

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de oţel
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4238 P-A 4238 SP-A 4738 P 4738 SP-A 4738 SP 5239 SP-A 4757 VS 5257 VS 5278 VS

Lăţime de tăiere 42 cm 42 cm 46 cm 46 cm 46 cm 51 cm 46 cm 51 cm 51 cm

Mulcire / evacuare laterală  / –  / –  / –  / –  / –  / –  /   /   / 

Înălţime de tăiere 
Reglarea înălţimii de tăiere

25–70 mm
central, 7 trepte

30–75 mm
central, 7 trepte

30–80 mm
central, 7 trepte

30–80 mm
central, 7 trepte

30–80 mm
central, 7 trepte

30–80 mm
central, 7 trepte

30–80 mm 
central, 7 trepte

30–80 mm 
central, 7 trepte

30–80 mm 
central, 7 trepte

Motor  
ccm / kW / rpm  

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

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

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

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

B&S Series 550E 
140 / 2,2 / 2.900

AL-KO Pro 170 QSS 
166 / 2,6 / 2.850

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

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

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

Sistem de antrenare a roţilor – 1 treaptă – 1 treaptă 1 treaptă 1 treaptă variabil variabil variabil

Carcasa cositoarei Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel Tablă de oţel

Volum cutie de colectare 65 l ţesătură / Hardtop 65 l ţesătură / Hardtop 65 l ţesătură / Hardtop 65 l ţesătură / Hardtop 65 l ţesătură / Hardtop 65 l ţesătură / Hardtop 70 l ţesătură / Hardtop 70 l ţesătură / Hardtop 70 l ţesătură / Hardtop

Cockpit – – – – – –   

Reglarea înălţimii 
lonjeronului – – – – – – – – 

Roţi Ø faţă / spate 180 / 205 mm, rulment 
cu bile

180 / 220 mm, rulment 
cu bile

200 / 280 mm, rulment 
cu bile 200 / 280 mm, rulment cu bile 200 / 280 mm, rulment 

cu bile
200 / 280 mm, rulment 
cu bile

200 / 280 mm, rulment 
cu bile

200 / 280 mm, rulment 
cu bile

200 / 280 mm, rulment cu 
bile, oţel

Greutate (brută / netă) 32,4 / 27,7 kg 35,2 / 30,5 kg 33,1 / 28,4 kg 37,1 / 32,3 kg 36,8 / 32,0 kg 38,3 / 33,5 kg 40,0 / 35,2 kg 42,0 / 37,2 kg 47,4 / 42,6 kg

Nr. art. 127 453 127 454 127 455 127 456 127 457 127 535 127 393 127 394 127 459

Nr. EAN 400 371 805 8277 400 371 805 8284 400 371 805 8291 400 371 805 8307 400 371 805 8314 400 371 806 0041 400 371 805 6679 400 371 805 6686 400 371 805 8338

Cuţit de schimb 
Nr. art. / Nr. EAN

113 138
400 371 804 8650

113 138
400 371 804 8650

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

113 058
400 371 804 7288

113 057
400 371 804 7271

113 058
400 371 804 7288

113 058
400 371 804 7288

Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de oţel

Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de oţel:
detalii tehnice

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.
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4739 VSI-A

4758 VSI

4739 VSI-A 4758 VSI 

Lăţime de tăiere 46 cm 46 cm

Mulcire / evacuare laterală  / –  / 

Înălţime de tăiere 
Reglarea înălţimii de tăiere

30–80 mm 
central, 7 trepte

30–80 mm 
central, 7 trepte

Motor  
ccm / kW / rpm  

AL-KO Pro 170 QSS E-Start 
166 / 2,6 / 2.850

B&S Series 675 iS instart 
163 / 2,6 / 2.800 

Sistem de antrenare a roţilor variabil variabil

Carcasa cositoarei Tablă de oţel Tablă de oţel

Volum cutie de colectare 65 l ţesătură / Hardtop 70 l ţesătură / Hardtop

Cockpit – 

Pornire electrică  

Roţi Ø faţă / spate 200 / 280 mm, rulment cu 
bile 200 / 280 mm, rulment cu bile

Greutate (brută / netă) 40,6 / 35,8 kg 42,5 / 37,7 kg

Nr. art. / Nr. EAN 127 536 / 400 371 806 0058 127 461 / 400 371 805 8352

Cuţit de schimb
Nr. art./Nr. EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271

Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de oţel

Gyors és biztonságos indítás a Briggs & Stratton Instart technológiájával

Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de 
oţel: Gazon perfect întreţinut într-o clipită

Pornirea electrică extrem de comodă cu cheie de 
contact oferă un confort deosebit. Posibilitatea 
deja multiplu premiată de pornire cu acumulator 
Li-ion, care practic este montat direct pe motor, 
îşi face loc acum şi în clasa motoarelor AL-KO Pro. 
Deplasarea este la fel de uşoară la acest model, 
care poate fi adaptat optim la viteza de tundere 
dorită cu ajutorul sistemului de antrenare a roţilor 
reglabil fără trepte.

Art. 127 536

O nouă generaţie a sistemelor de pornire 
electrică constituie elementul de bază al acestei 
maşini de tuns gazonul pe benzină, care datorită 
tehnologiei moderne litiu-ion poate fi pornită 
cu o simplă rotire a cheii de contact integrate. În 
plus modelul punctează prin etriere de cuplare 
optimizate ca prindere, aplatizate, un sistem de 
antrenare a roţilor reglabil fără trepte, o cutie 
de colectare mare din material textil, îmbinarea 
robustă a lonjeronului din aluminiu şi o protecţie 
suplimentară împotriva impactului pe carcasă.

Art. 127 461

Model compact cu pornire electrică

Evacuare laterală şi evacuare laterală

Maşină de tuns gazonul pe benzină, tablă de 
oţel: detalii tehnice

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Tehnologie Instart
O nouă generaţie de motoare de la Briggs & Stratton 
constituie baza maşinilor de tuns gazonul Highline cu  
pornire electrică. Energia necesară pentru pornire este  
dată de un acumulator modern litiu-ion, care se încarcă 
într-o clipită cu ajutorul unui încărcător extern.

O încărcare de acumulator este suficientă pentru pornirile 
de motor chiar şi într-un sezon de cosit întreg. O reîncărcare 
de 10 minute permite alte 10 procese de start.

Încărcarea completă 
a acumulatorului  
ajunge pentru 70 x 
porniri
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4705 E

Lăţime de tăiere 46 cm

Pentru suprafeţe de gazon de 
până la 900 m2

Mulcire /
Evacuare laterală  / –

Înălţime de tăiere 
Reglarea înălţimii de tăiere

25–70 mm 
central, 7 trepte

Motor Electric, 1.600 W

Sistem de antrenare a roţilor –

Carcasa cositoarei Tablă de oţel

Volum cutie de colectare 65 l

Roţi Ø faţă / spate 200 / 280 mm, rulment cu bile

Greutate 29,5 kg

Nr. art. 127 154

Nr. EAN 400 371 805 1803

Cuţit de schimb 
Nr. art. / Nr. EAN 113 057 / 400 371 804 7271

Maşini de tuns gazonul electrice  
cu carcasă din tablă de oţel

Această maşină de tuns gazonul electrică, cu carcasă din 
tablă de oţel se prezintă a fi performantă şi silenţioasă, 
iar lonjeronul ergonomic cu întrerupător de siguranţă 
garantează munca fără efort şi confortabilă. Mânerul 
frontal integrat pentru transport nu este ideal doar 
atunci când maşina de tuns trebuie ridicată în grădină 
peste obstacole – dar uşurează imens şi transportul şi 
depozitarea dispozitivului.

Art. 127 154

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Maşini de tuns gazonul silenţioase

Maşini de tuns gazonul electrice, tablă de oţel
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Scarificatoare

516

518

4005 VB

Motor Electric, 1.800 W

Lăţime de lucru 36 cm

Ax portcuţit 15 lame de oţel

Adâncime de lucru 0–25 mm

Lonjeron pliabil 

Roţi cu rulmenţi cu bile 

Greutate 29 kg

Nr. art.
Cod EAN

127 374
400 371 805 5900

Motor 
ccm / kW / rpm

Honda GP 160
163 / 3,6 / 3.200

Lăţime de lucru 36 cm

Ax portcuţit 15 lame de oţel

Adâncime de lucru 0–25 mm

Lonjeron pliabil 

Roţi cu rulmenţi cu bile 

Greutate 35 kg

Nr. art.
Cod EAN

127 375
400 371 805 5917

Motor 
ccm / kW / rpm

Honda GP 160
163 / 3,6 / 3.200

Lăţime de lucru 41 cm

Ax portcuţit 33 lame de oţel

Adâncime de lucru 0–25 mm

Lonjeron pliabil 

Roţi cu rulmenţi cu bile 

Greutate 55 kg

Nr. art.
Cod EAN

127 320
400 371 805 5016

Lonjeron 
complet pliabil

Coborârea confortabilă a  
mecanismului de cuţite de la 
lonjeron

Motor puternic pe 
benzină sau electric

Carcasă robustă 
din oţel premium

Reglarea 
fără trepte 
a adâncimii 
de lucru

Roţi cu rulmenţi cu bile 
pentru deplasare uşoară

Ax portcuţit cu 15 lame 
duble de oţel pe o 
lăţime de lucru de 36 cm

Scarificatoare:
aer proaspăt pentru gazonul 
dumneavoastră
Pe lângă mulcirea regulată se recomandă ca suprafeţele de 
gazon să fie scarificatoare întotdeauna primăvara şi toamna, ca 
să „respire“ suficient. Cuţitele de oţel ale scarificatorului intră în 
bulgărul de iarbă şi îndepărtează radical pâsla de gazon, precum 
şi resturile de muşchi şi plante. După scarificare suprafeţele 
prelucrate ar trebui imediat îngrăşate, reînsămânţate şi udate 
temeinic.

Sac colector:
Art. 127 336
EAN 400 371 805 5351

Sac colector
inclus

Sac colector
inclus

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Garantul spaţiilor verzi frumoase

Muncă fără cabluri şi fără efort

Scarificare profesionala
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Maşini de tăiat 
arboret şi 
Motocositoare, date 
de performanţa  
perfectă Solo

Maşini de tăiat arboret şi motocositoare
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Maşini de tăiat arboret şi motocositoare

Elementele de operare 
integrate în mâner*

Sisteme de centură adecvate 
pentru un mod de lucru ergonomic

Lonjeroane din aluminiu 
cu perete gros  
pentru stabilitate maximă

Construcţie 
a motoarelor 
 uşor de 
întreţinut

Închidere rapidă 
pentru o reglare 
simplă a mânerului

Echilibrul perfect al greutăţii unităţii  
de antrenare şi a lonjeronului

Schimbarea facilă, rapidă a 
lamei de cuţit pe capul pentru fir

Sistem  
antivibraţie*

Sistem multifuncţional cu 
unelte de schimb (107 L-S)

Motoare în 2 timpi şi 
4 timpi cu moment 
de rotaţie mare

Maşini de tăiat arboret şi 
motocositoare:
aduc onoare
numelor lor

Fie că este cazul lucrărilor de curăţare în grădină sau de 
întreţinere profesională a terenurilor şi peisajelor – cu 
motocositoarele şi maşinile de tăiat arboret Solo by AL-KO, 
precum şi cu ajutorul uneltelor de tăiere de schimb adecvate 
şi datorită performanţelor corespunzătoare ale motoarelor 
sunt create o multitudine de posibilităţi de utilizare. Datorită 
diverselor variante de prindere şi de curele, utilizatorii au 
întotdeauna totul sub control în cel mai bun mod în cursul 
operaţiilor. 

Maşini de tăiat arboret şi motocositoare

*nu la toate modelele
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116

118 L

118 B

107 L-S

ba c d

Maşini de tăiat arboret şi motocositoare

Maşini de tăiat arboret şi motocositoare:
Pentru sarcini uşoare şi variate

Cositoarea de bază uşoară şi maniabilă, cu mâner 
în L practic, capacitate cilindrică de 25,4 cm3 şi 
0,75 kW este ideală pentru tăierea şi curăţarea 
ierbii înalte şi a desişului uşor. Sistemul Easy 
Start şi ambreiajul centrifugal garantează pentru 
funcţionarea ireproşabilă, iar ergonomia mânerului 
şi echilibrul optim al dispozitivului asigură o 
postură naturală în timpul lucrului.

Art. 127 150

Cu 0,9 kW şi 32,6 cm3 această motocositoare este 
alegerea corectă când vine vorba de eliminarea 
ierburilor crescute prea mult şi a tufişurilor. 
Datorită sistemului EasyStart motorul puternic 
în 2 timpi porneşte uşor. În timpul funcţionării 
ambreiajul centrifugal şi elementele de adaos 
potrivite la capul pentru cuţit şi fir asigură un 
rezultat fiabil şi curat al muncii.

Art. 127 151

Cu această motocositoare puternică de 0,9 kW 
lucrările ca tăierea marginilor gazonului sau 
eliminarea desişului şi a tufelor nedorite merg 
repede şi confortabil. Elementele de operare 
integrate în mânerul-ghidon cu reglare individuală 
şi formă ergonomică uşurează enorm munca, la 
fel ca şina pentru agăţarea curelei împreună cu 
centura de transport.

Art. 127 152

Curăţare obţinută facil

Pentru desiş uşor

Cu mâner ergonomic

Mobilitate şi utilizare multiplă într-un singur 
dispozitiv – acestea sunt lucrurile oferite de 
această motocositoare, care datorită unui sistem 
de cuplare necomplicat permite schimbarea 
rapidă a uneltelor de sistem şi repartizarea 
componentelor individuale pentru a fi uşor 
de transportat şi de depozitat. Cositoarea este 
acţionată de un motor în 2 timpi de 32,6 cm3, al 
cărui carter din magneziu promite o durată lungă 
de viaţă.

Art. 127 231

c) Foarfecă pentru crengi
 Nr. art. 126 066, Nr. EAN 400 371 805 8758 
 

d) Foarfecă pentru garduri vii
 Nr. art. 126 066, Nr. EAN 400 371 805 8765 
 

a) lamă metalică de cuţit cu mecanism
 Lungimea cozii 750 mm 
 Nr. art. 126 066Nr. EAN 401 596 669 5173 
 
b) Prelungitor de lonjeron 800 mm 
 Nr. art. 126 066Nr. EAN 401 596 669 6088 
 

Unelte de sistem 107 L-S

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care sunt identice din  
punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Cositoarea multifunctionala
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120

130 H

132

141

Maşini de tăiat arboret şi motocositoare

Cu motor puternic de 1,1 kW şi o cilindree de 42,7 
cm3, această motocoasă nu cedează nici chiar 
în faţa buruienilor dese şi a tufelor. Şina pentru 
agăţarea curelei, centura de transport dublă şi 
mânerul-ghidon ajustabil facil permit o reglare în 
mod individual a cositoarei în funcţie de fiecare 
utilizator, iar o rotire uşoară a mânerului face 
posibil un transport comod sau o depozitare cu  
economie de spaţiu.

Art. 127 153

Această motocositoare puternică de 1,2 kW 
este una dintre puţinele cositoare acţionate cu 
un motor în 4 timpi. Aceasta este deosebit de 
avantajoasă din punct de vedere al zgomotului 
redus din timpul funcţionării, iar dispozitivul poate 
funcţiona cu benzină uzuală în loc de amestecul 
obişnuit de combustibil. Forma ergonomică 
specială a mânerului sprijină postura naturală în 
timpul lucrului.

Art. 127 232

Maşini de tăiat arboret şi motocositoare:
lucrează, unde maşinile de tuns gazonul au limitele lor

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Putere de acţiune împotriva plantelor 
crescute haotic

Funcţionare silenţioasă datorită motorului în 4 timpi

Acolo unde maşinile de tuns gazonul îşi ating 
limitele din cauza mărimii lor, începe domeniul de 
utilizare al motocositoarei sbA 132. Allrounderul 
manevrabil este datorită lonjeronului său stabil, 
cu o lăţime de 28 mm un ajutor profesional când 
trebuie lucrat în colţuri şi aproape de borduri. 
Cuţitele şi mosorul de fir aparţin de dotarea 
standard a dispozitivului puternic de 0,9 kW /  
1,22 CP. Trimmerul uşor de 8,5 kg impresionează 
la manipularea sa prin motorul silenţios şi 
funcţionarea cu vibraţii reduse. Datorită cutiei de 
viteze de înaltă calitate, care nu necesită multă 
întreţinere, sunt asigurate fiabilitatea şi durata 
lungă de viaţă.

Art. 127 433

Allrounder manevrabil

Trimmerul pentru iarbă 141 de la solo by AL-KO 
asigură o apariţie impunătoare pe gazon. 
Ajutorul uşor pentru grădinărit se prezintă cu 
o putere de 1,25 kW / 1,7 CP Motorul silenţios 
şi execuţia cu vibraţii scăzute permit munca 
plăcută. Manipularea optimă este posibilă datorită 
lonjeronului cu un diametru de 28 mm. Dotarea 
standard conţine cuţitul şi mosorul de fir. Unul 
dintre avantajele extraordinare este cutia de viteze 
de înaltă calitate, care aproape nu necesită nicio 
întreţinere.

Art. 127 434

Forţa întruchipată
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Maşini de tăiat arboret şi motocositoare:
detalii tehnice

116 118 L 118 B 107 L-S 120 130 H 132 141

Motor  
ccm / kW / CP

2 timpi
25,4 / 0,75 / 1,0

2 timpi
32,6 / 0,9 / 1,2

2 timpi
32,6 / 0,9 / 1,2

2 timpi
32,6 / 0,9 / 1,2

2 timpi
42,7 / 1,1 / 1,5

4 timpi
35,8 / 1,2 / 1,6

2 timpi
32,5 / 0,9 / 1,22

2 timpi 
40,2 / 1,25 / 1,7

Lăţime de tăiere 
Cap pentru fir 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm  41 cm 41 cm 41 cm

Lăţime de tăiere 
Lamă de cuţit 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

Mâner Mâner în L Mâner în L Mâner-ghidon Mâner în L Mâner-ghidon Mâner-ghidon Mâner-ghidon Mâner-ghidon

Centură de transport  
Basic / Semiprofi / Profi  / – / –  / – / – – /  / –  / – / – – /  / – – /  / – – /  / – – /  / –

Cap pentru fir / cuţit  /   /   /   /   /   /   /   / 

Conţinutul rezervorului 0,65 l 1,0 l 1,0 l 1,0 l 1,1 l 0,65 l 0,7 l 0,7 l

Lonjeron Ø
Primer / supapă de 
decompresie

24 mm
 / –

24 mm
 / –

24 mm
 / –

24 mm
 / –

24 mm
 / –

28 mm
 / –

28 mm
 / –

28 mm
 / –

Antivibraţie – – – – –   

Greutate 5,6 kg 6,1 kg 7,2 kg 6,2 kg 8,0 kg 7,3 kg 7,9 kg 8,0 kg

Nr. art. 127 150 127 151 127 152 127 231 127 153 127 232 127 433 127 434

Nr. EAN 400 371 805 1810 400 371 805 1827 400 371 805 1834 400 371 805 2633 400 371 805 1841 400 371 805 2640 400 371 805 8383 400 371 805 8390

Mosor de fir de schimb  
Nr. art. / Nr. EAN

127 234
400 371 805 2664

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

Cutit de schimb 
Nr. art. / Nr. EAN

112 906
400 371 804 4171

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

Maşini de tăiat arboret şi motocositoare
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Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com. Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.
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Nr. art. EAN 116 118 L 118 B 107 L-S 120 130 H 132 141

Mosor de fir de schimb Basic  
Mărime filet: M 10 x 1,25 l 127 234 400 371 805 2664                

Mosor de fir de schimb 
Semiprofi 
Mărime filet: M 10 x 1,25 l

127 235 400 371 805 2671                

Cutit de schimb pentru iarbă 
250 x 25,4 (3 dinţi) 112 906 400 371 804 4171  – – – – – – – 

Cutit de schimb pentru desiş 
250 x 20 (3 dinţi) 127 240 400 371 805 2725 –              

Curea de transport Basic 127 250 400 371 805 2824                

Curea de transport 
Semiprofi 127 251 400 371 805 2831 – –   –        

Curea de transport Profi 127 252 400 371 805 2848 – –   –        

Art. 127 235 Art. 127 240

Art. 127 250

Art. 127 251 Art. 127 252

Maşini de tăiat arboret şi motocositoare

Maşini de tăiat arboret şi motocositoare:
Accesorii puternice disponibile pentru  
cositoare puternice 

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Fire de schimb 
de înaltă calitate

Secţiune 
transversală Ø Lungime Nr. art. Nr. EAN

rotund 1,3 mm 15 m 113 481 400 371 805 6693

  50 m 113 482 400 371 805 6709

rotund 1,6 mm 15 m 113 483 400 371 805 6716

  50 m 113 484 400 371 805 6723

rotund 2,0 mm 15 m 113 485 400 371 805 6730

  50 m 113 486 400 371 805 6747

rotund 2,4 mm 15 m 113 487 400 371 805 6754

  44 m 113 488 400 371 805 6761

  88 m 113 489 400 371 805 6778

rotund 2,7 mm 15 m 113 490 400 371 805 6785

  72 m 113 491 400 371 805 6792

rotund 3,0 mm 56 m 113 492 400 371 805 6808

rotund 3,3 mm 15 m 113 494 400 371 805 6822

46 m 113 495 400 371 805 6839

pătrat 2,4 mm 15 m 113 496 400 371 805 6846

69 m 113 497 400 371 805 6853

pătrat 2,7 mm 15 m 113 498 400 371 805 6860

57 m 113 499 400 371 805 6877

pătrat 3,0 mm 15 m 113 500 400 371 805 6884

44 m 113 501 400 371 805 6891

pătrat 3,3 mm 15 m 113 502 400 371 805 6907

36 m 113 503 400 371 805 6914

pătrat 4,0 mm 25 m 113 504 400 371 805 6921

Dinte de 
ferăstrău 3,0 mm 37 m 113 505 400 371 805 6938

Dinte de 
ferăstrău 3,5 mm 27 m 113 506 400 371 805 6945

Firul de schimb original este disponibil cu secţiune transversală rotundă sau pătrată, 
precum şi cu formă de dinte de ferăstrău.
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Tehnologii pentru grădini

Tehnologii pentru
grădini, date de
performanţa
perfectă Solo
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Motor  
ccm / kW / rpm  

B&S EXi-Series 625
150 / 2,3 / 3.200

Lăţime de tăiere 102 cm

Treaptă de avans 

Treaptă de marşarier 

Acţionarea cositoarei 
cuplabilă 

Dimensiune anvelope (ţol) 13" x 6,0–6 

Aprindere electronică –

Greutate 58 kg

Nr. art. 127 469

Nr. EAN 400 371 805 8628

5001-R III

Lonjeron reglabil 
pe înălţime şi cu 
amortizor de vibraţii

Motor puternic 
pe benzină de la 
Briggs & Stratton

1 treaptă de avans şi 1 
treaptă de marşarier

Anvelope 
pneumatice late 
pentru tracţiune 
optimă

Deflector de iarbă 
mobil pentru 
depunerea perfectă

Tălpi exterioare reglabile 
pe înălţime fără trepte

Cositoare tip grindă:
Model manevrabil pentru grădina 
naturală

Maşinile ca această cositoare tip grindă sunt 
cerute pe câmp sau în grădinile naturale ecologice, 
deoarece taie la fel de bine iarba furajeră cat si 
buruienile cu tulpină groasă. Deflectorul mobil 
pentru iarbă şi distanţa mai mică dintre roată şi 
bara de cosire îmbunătăţesc în mod semnificativ 
depunerea ierbii, antrenorul cu execuţie capsulată 
de pe sistemul de tăiere a ierbii, cu cuţite ESM 
special călite şi tălpile exterioare reglabile pe 
înălţime asigurând o durată lungă de viaţă.

Accesorii

Utilizare universală

Lamă pentru îndepărtarea 
zăpezii SRS 850 
pentru modelul 5001-R III
Art. 113 267
EAN 400 371 805 3975

 

Lanţuri de zăpadă 
pentru modelul 5001-R III
Art. 112 883
EAN 400 371 804 3907

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Cositoare tip grindă
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Dispozitiv combinat

Combi BF 5002-R I

Motor  
ccm / kW / rpm  

B&S EXi Series 675 
163 / 2,74 / 3.200

Sistem de antrenare 1 treaptă de avans / 1 treaptă de 
marşarier

Viteză (A/M) 2,2 / 1,1 km/h

Cutie de viteze Roată elicoidală în baie de ulei, 
transmisie prin curea trapezoidală

Dimensiune anvelope (ţol) 13 x 5.0–6 (anvelope pneumatice)

Lonjeron reglabil pe înălţime 180°, 
rabatabil

Greutate 45,0 kg

Nr. art. 127 470

Nr. EAN 400 371 805 8635

TartozékokMotor puternic pe benzină

Anvelope pneumatice late 
pentru tracţiune optimă

Cutie de viteze cu 
roată elicoidală

Transmisie prin 
curea trapezoidală

Componentele 
pentru montaj pot fi  
asamblate 
individual

Lonjeron reglabil pe 
înălţime şi rabatabil

1 treaptă de avans şi 1 
treaptă de marşarier

Dispozitivul combinat extrem de puternic cu bară 
cu cuţite şi sistem de tundere a ierbii, freză de sol 
şi muşuroitor, precum şi tăvălug reversibil este 
partenerul perfect pentru întreţinerea gazonului, 
prelucrarea solului şi curăţenie. Datorită lamei şi 
a lanţurilor de zăpadă este bine echipat şi pentru 
utilizarea pe timpul iernii. Cel mai bun: În funcţie de  
solicitare şi cerinţe, dispozitivul de bază puternic 
de 2,5 kW poate fi combinat cu una din cele şase 
componente pentru montaj posibile.

Dispozitiv combinat:
un dispozitiv, posibilităţi 
multiple

Multitalentul

Bară cu cuţite CB 870
Lăţime de lucru 870 mm
Nr. art. 110 494 
Nr. EAN 400 371 802 0038

Sistem de cosit cu seceră 
frontală FSM 530
Lăţime de lucru 530 mm
Nr. art. 110 739
Nr. EAN 400 371 802 4630

 

Freză de sol CF 500
Lăţime de lucru 500 mm
Nr. art. 110 495
Nr. EAN 400 371 802 0045

Muşuroitor
Nr. art. 110 742
Nr. EAN 400 371 802 4661

Lamă pentru îndepărtarea 
zăpezii SRS 850
Lăţime de lucru 850 mm
Nr. art. 113 267
Nr. EAN 400 371 805 3975

Lanţuri de zăpadă
Nr. art. 112 183
Nr. EAN 400 371 803 0570

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.
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Motocultivator

7505 VR

7505 V2R

Motor Honda GP 160

Putere nominală (kW / rpm) 3,6 / 3.200

Capacitate cilindrică (cm3) 163

Cutie de viteze (avans/
marşarier) E: 1 / H: 1

Lăţime de tocare (cm) 50 / 75

Cuţit de tocat 4 / 6 tocătoare în stea

Greutate 51 kg

Nr. art. 127 321

Nr. EAN 400 371 805 5023

Muşuroitor 
Nr. art./Nr. EAN

127 334
400 371 805 5313

Motor Honda GP 160

Putere nominală (kW / rpm) 3,6 / 3.200

Capacitate cilindrică (cm3) 163

Cutie de viteze (avans/
marşarier) E: 2 / H: 1

Lăţime de tocare (cm) 50 / 75

Cuţit de tocat 4 / 6 tocătoare în stea

Greutate 58 kg

Nr. art. 127 322

Nr. EAN 400 371 805 5030

Muşuroitor 
Nr. art. / Nr. EAN

127 334
400 371 805 5313

Muşuroitor montabil  
opţional

Manetă de acceleraţie uşor accesibilă

1 sau 2 trepte de 
avans şi 1 treaptă 
de marşarier

Lăţime de lucru 
până la 75 cm

Antrenarea lanţului Roată de 
transport 
integrată

Lonjeron 
ergonomic, 
reglabil pe înălţime  
şi pe laterală

Putere mare de durată 
datorită motorului Honda

Motocultivatoare:
ară prin orice sol

Fie vorba de suprafeţe mici sau mari, soluri grele sau afânate - cu o 
adâncime de lucru de până la 15 cm şi o lăţime de prăşire de până 
la 75 cm acest motocultivator este un ajutor indispensabil pentru 
proprietarii grădinilor de legume. 

Lonjeronul multiplu reglabil pe verticală şi orizontală transformă 
munca cu acest motocultivator în joacă de copii, iar datorită celor 
două trepte de avans şi a treptei de marşarier şi manevrarea este la 
fel de uşoară.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Lejer prin toate solurile

Cu două viteze de avans
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Suflante/aspiratoare de frunze

442

Putere  0,8 kW / 1,1 CP

Capacitate cilindrică 27,6 ccm

Volumul rezervorului 0,45 l

Viteza aerului 72 m/s

Volumul aerului cca. 10,2 m3/s (612 m3/h)

Sac colector textil 55 l

Reducere a tocăturii de până la 10:1

Greutate suflantă 4,8 kg

Nr. art. 127 380

Nr. EAN 400 371 805 6075

Protecţie electrică a 
orificiilor de racord

Ţeavă curbată pentru 
echilibru perfect

Debit mare de aer 
la funcţia de suflare

Putere de aspirare mare 
chiar şi la frunze umede

Vibraţii minime datorită 
sistemului antivibraţie

Fixare cu gaz pentru munca  
fără efort

2 duze de aer cu 
protecţie integrată 
împotriva intervenţiei

Uşor ca greutate 
şi manipulare

Suflante/aspiratoare de frunze:
vremuri furtunoase în grădină,  
livadă şi câmp

Când toamna scutură copacii de frunziş, suflantele 
şi aspiratoarele de frunze trebuie să fie la îndemână.  
Dispozitivul compact Solo by AL-KO 442 uneşte 
avantajele ambelor dispozitive, astfel că frunzişul 
este adunat prima dată, apoi aspirat - comutarea 
între diferite funcţii şi cele două duze suflante  
se rezolvă într-o clipită.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Două în una

Performanţă mare şi greutate redusă - oferite de suflanta şi 
aspiratorul de frunze 442.

Sacul colector textil mare garantează proprietăţi optime de colectare, 
iar protecţia integrată împotriva intervenţiei siguranţă maximă.
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Aspirator de frunze

750 P

Motor  
ccm / kW / rpm  

B&S 500 E 
140 / 2,0 / 3.000

Lăţime de lucru 75 cm

Carcasa turbinei Tablă de oţel

Reglarea înălţimii de aspirare Roată individuală, 4 trepte

Volum cutie de colectare 200 l

Greutate 36,1 kg

Nr. art. 127 141

Nr. EAN 400 371 805 1445

Furtun de aspiraţie (3 m) 
Nr. art. / Nr. EAN

120 154
400 371 854 1731

Lonjeron ergonomic cu întrerupător 
de siguranţă pe manetă

Sac colector XXL 
cu volum de 200 l

Fermoar lateral 
pentru golire facilă

Lăţime de aspirare 75 cm

Execuţie 
robustă cu 2 osii

Roţi cu rulmenţi  
cu bile

Carcasă din tablă de oţel cu straturi  
de acoperire prin pulverizare

Turbină de 
aer puternică

Opţional furtun de aspiraţie  
cu duză

Aspiratoare de frunze:
aspirare puternică, să nu  
rămână nimic în urmă

Aspiratorul de frunze performant cu o lăţime de lucru de 75 cm şi  
un motor puternic de 2,0 kW de la Briggs & Stratton aspiră şi aspiră  
şi aspiră - şi dacă este vorba de frunze umede sau ude pe suprafeţele 
verzi şi pe alei. Ca şi cele mai mici colţuri să poată fi curăţate de 
frunze şi murdărie, este disponibil ca accesoriu un  
furtun de aspiraţie practic cu duză.

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Puternic şi în cazul frunzelor umede
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Tocător cu cuţite

TCS Duotec 2500

TCS Duotec 3000

TCS Duotec 2500 TCS Duotec 3000

Putere / tensiune 2.500 W / 230 V 2.900 W / 400 V

Întrerupător de tensiune 0  

Siguranţă (inertă) 16 Amper 16 Amper

Crengi Ø max. 40 mm 43 mm

Înălţime 135 cm 135 cm

Roţi cu rulmenţi cu bile  

Greutate 51 kg 55 kg

Nr. art. 119 684 119 685

Nr. EAN 400 371 835 3723 400 371 835 3730

Mecanism inovator de 
tăiere cu cuţite oblice

Pâlnie de alimentare mare şi  
autoalimentare îmbunătăţită

Cuţit suplimentar pentru 
mărunţire preliminară

Caroserie lată pentru 
stabilitate sigură

Roţi XXL cu 
rulmenţi cu bile  
pentru 
transportul facil

Disponibil cu execuţie 
de 230 V şi 400 V

Alimentare separată 
a crengilor pentru  
material tocat până 
la Ø 43 mm

Tocătoare cu cuţite:
la înălţime când vine  
vorba de mărunţit

Cu pâlnie mare pentru umplerea principală a 
materiei moi, alimentare separată pentru crengi cu 
diametru până la 40 mm sau 43 mm (TCS Duotec 
3000), precum şi mecanism inovator de tăiere cu 
cuţite poziţionate oblic, tocătoarele TCS Duotec 
transformă în bucăţele de lemne tot ceea ce intră 
între cuţitele lor. Un cuţit suplimentar de pe platoul 
cuţitelor serveşte în cursul acestei operaţii la 
mărunţirea preliminară a deşeurilor şi garantează 
cele mai bune rezultate.

Art. 119 684

Cu racord pentru 400 V  
şi putere mai mare

Art. 119 685

Puternic datorită celor 2 cuţite

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.
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Solo by AL-KO



Sistem antivibraţie 
pentru munca fără efort

2 lungimi de 
tăiere diferite

Mâner cauciucat

Cuţit din oţel 
special călit

Gumiborítású fogantyú

Mâner reglabil 
în 3 trepte

Greutate balansată 
în mod optim

Elemente de operare 
uşor accesibile

Protecţie integrată împotriva 
ciocnirilor şi şocurilor

Rezervor mare, 
uşor de citit

Solo by AL-KO    123

Foarfecă pentru garduri vii pe benzină

163-70

163-55 163-70

Putere 0,68 kW / 0,9 LE 0,68 kW / 0,9 LE

Capacitate cilindrică 22,2 ccm 22,2 ccm

Lungime cuţit 610 mm 750 mm

Lungime de tăiere 550 mm 700 mm

Rezervor 440 ml 440 ml

Greutate (netă) 5,2 kg 5,4 kg

Nr. art. 127 325 127 326

Nr. EAN 400 371 805 5115 400 371 805 5122

Foarfecă pentru garduri vii pe 
benzină:
Tundere perfectă rapidă

Garduri vii, arbuşti şi tufe frumos întreţinute în 
locurile fără priză - cu foarfeca pentru garduri vii 
pe benzină aceasta nu este o problemă, datorită 
lungimii de tăiere de 70 cm, a cuţitelor din oţel 
special călit şi a rezervorului mare de 440 ml. 
Pentru a reduce la minim riscul de accidentare, 
dispozitivul este prevăzut cu o protecţie împotriva 
tăieturilor, prinsă cu şuruburi, iar mânerul aderent 
şi rotativ în trei poziţii asigură în plus ţinerea 
optimă a mânerului în orice poziţie de lucru.

Art. 127 326

Tăiere viguroasă şi siguranţă

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.
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Foarfecă electrica pentru garduri vii

Puterea motorului 500 W

Lungime cuţit 550 mm

Deschidere/grosime de tăiere max. a  
cuţitului 34 / 27 mm

Cutie de viteze cu bielă şi 
excentric 

Demultiplicare cutie de viteze  
1 / 2 trepte  / –

Număr curse 1/min 3200

Mâner reglabil în 5 trepte 

Toc de protecţie 

Lungime totală 101 cm

Greutate 4,1 kg

Nr. art. 127 304

Nr. EAN 401 596 616 6550

166

Mâner rotativ cu 5 poziţii pentru  
munca precisă în orice direcţie

Sistem multifuncţional al mânerului,  
ideal la garduri vii înalte şi late

Electromotor puternic 
pentru o tăiere curată

Şine de cuţit de înaltă calitate cu  
profil robust de aluminiu

Cuţit tăiat cu laser şi  
diamantat

Protecţie integrată 
împotriva ciocnirilor 
şi şocurilor

Lungime de tăiere 55 cm

Protecţie integrată 
împotriva 
supraîncărcării, pentru 
o durată lungă de viaţă

Foarfecă cu dinti rezistenti pentru 
o taiere optima

Foarfeca electrică pentru garduri vii, uşoară, cu o lungime de tăiere 
de 55 cm, datorită ergonomiei elaborate a mânerului permite lucrări 
de lungă durată şi neobositoare, garantând o tăietură curată prin 
cuţitul tăiat cu laser şi motorul puternic. Sistemul de acţionare 
cu excentric cu bielă reduce vibraţiile din timpul operaţiilor, iar 
împreună cu protecţia integrată împotriva supraîncărcării este 
garanţia unei durabilităţi maxime.

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Foarfecă pentru garduri vii manevrabila
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Motoferăstraie pe benzină

Motoferăstraie pe 
benzină, date de 
performanţa perfectă 
Solo



Capace de rezervor 
fără unelte

Solo by AL-KO    129

Motoferăstraie pe benzină

Garnitură de tăiere 
profesională cu diferite lungimi

Tensionarea 
laterală a lanţului

Filtru de aer cu suprafaţă mare, 
ce se poate schimba fără unelte

Carburatorul de înaltă calitate  
cu compensator

Sistem  
eficient antivibraţie*

Gheară de ancorare  
dublă din metal*

Supapă de decompresie*

Sistem Easy Start şi 
întrerupător ready-to-start*

Capac de acoperire  
uşor de deschis*

Ergonomie optimizată 
a mânerului

Ungere  
automată a lanţului

Motoferăstraie pe benzină:
trec prin toate

De la ferăstraiele compacte pentru uz casnic până la ferăstraiele 
performante pentru uz profesional – toate acestea sunt oferite  
de programul diversificat de la Solo by AL-KO. Toate ferăstraiele 
se disting prin calitate înaltă, fără compromisuri, siguranţă şi 
uşurinţă în utilizare. Motoarele performante în 2 timpi, potrivite 
perfect pentru fiecare model, împreună cu lamele de tăiere 
asigură întotdeauna rezultate performante şi curate în urma 
tăierii.

Pentru utilizatori începători şi profesionişti

*nu la toate modelele



6238

6240
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6436

6442

Motoferăstraie pe benzină

Ferăstraiele compacte performante pentru 
utilizatorii pretenţioşi conving nu doar prin 
motoarele de înaltă performanţă cu cilindri 
acoperiţi cu nichel-siliciu, structura uşor de 
întreţinut şi sistemul de ungere a lanţului şi a şinei 
– în plus, acestea pot fi manevrate foarte bine şi se 
aşează în mână în mod optim.   

Motoferăstraie pe benzină:
Allroundere robuste,  
care fac treabă completă

Datorită puterii extraordinare, nici tăierea lemnelor 
de foc, a lemnului pentru construcţii sau tăierea 
ocazională a copacilor de dimensiuni mici până la 
medii nu prezintă absolut nici o problemă pentru 
aceste ferăstraie Allround, tipul constructiv robust şi 
în acelaşi timp uşor al ferăstraielor permiţând lucrări 
comfortabile chiar şi în condiţii dificile de utilizare.

Ajutoare dibace

Întreţinere uşoară

Tăierea crengilor, tăierea copacilor mai mici sau 
tăierea cu ferăstrăul a lemnelor de foc - pentru 
acest ferăstrău compact şi uşor de mânuit nu 
reprezintă o problemă. Deoarece cu capacitatea 
sa cilindrică de 37,2 cm³ şi o putere de 1,2 kW este 
un allrounder perfect pentru utilizarea în casă şi 
grădină, lama şi lanţul (35 cm / 3/8" spec.) originale 
de la Oregon garantează în plus o putere mare de 
tăiere şi durabilitate.

Art. 127 387

Cu o lamă de 40 cm şi un lanţ 3/8“-spec., acest 
ferăstrău compact punctează numai prin puterea 
sa (1,5 kW / 40,1 cm³) şi sistemul integrat de 
pornire uşoară, ci şi în ceea ce priveşte uşurinţa 
de întreţinere. Astfel de exemplu şi filtrul de aer 
poate fi scos şi curăţat foarte uşor-şi lanţul poate 
fi tensionat din nou într-o clipită cu ajutorul 
dispozitivului lateral de întindere.

Art. 127 392

Ferăstrăul cu lanţ pe benzină solo by AL-KO 6436 
este un Allrounder perfect pentru tăierea crengilor, 
tăierea copacilor de dimensiuni mici sau tăierea cu 
ferăstrăul a lemnelor de foc. Datorită dispozitivului 
uşor de utilizat pentru pornire lină a, se aduce uşor 
în modul de funcţionare. Cu capacitate cilindrică 
de 36,1 cm3  şi putere de 1,5 kW / 2,0 CP ferăstrăul 
compact, uşor, de 4,3 kg este ideal pentru 
utilizarea în păduri şi grădini. Impresionează prin 
utilizare practică, în special datorită orientării către 
consum optimizat, amortizare eficientă a vibraţiilor 
şi ungerea lanţului reglabilă facil. Durabilitatea şi 
performanţa optimă de tăiere cu ferăstrăul sunt 
asigurate cu ajutorul componentelor de înaltă 
calitate de la Oregon (şină şi lanţ special 3/8“).     

Art. 127 429

Compact şi confortabil

Cu o putere de 1,7 kW / 2,3 CP acest puternic 
Allrounder se potriveşte în special pentru lucrări 
în păduri şi grădini. Ca la toate ferăstraiele cu lanţ 
pe benzină din linia de produse Solo by AL-KO, 
modelul uşor de 4,3 kg punctează prin uşurinţa în 
utilizarea sa: Astfel cantitatea de ulei transportată 
poate fi reglată individual iarvibraţiile din timpul 
tăierii cu ferăstrăul sunt amortizate în mod 
sesizabil. Utilizarea cu consum optimizat asigură 
un comfort suplimentar.  

Art. 127 430

Allroundere pentru păduri şi grădini
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6646

6651

6656

Motoferăstraie pe benzină

Acest ferăstrău profesional este un agregat de înaltă 
performanţă pentru sarcini extreme. Deoarece fiind 
acţionat prin cea mai modernă tehnologie pentru 
motoare, cu o putere de 2,0 kW şi cilindree de 46,5 
cm³ îşi demonstrează performanţa maximă în timpul 
utilizării în condiţii extreme sau în cazul lemnului 
de esenţă tare. Sistemul Easy Start şi întrerupătorul 
ready-to-Start măresc comfortul de operare. Pe lama 
de 38 cm şi pasul lanţului „325” pot fi livrate şi alte 
lungimi.

Art. 127 520

Cu o putere de 2,2 kW şi varianta de execuţie 
comfortabila cu centru de greutate coborât, acest 
ferăstrău profesional cu lama de 38 cm şi pasul 
lanţului  „325” este dezvoltat din orice punct de 
vedere pentru cerinţe profesionale în lucrările 
silvice. Asemenea tuturor modelelor profesionale, 
datorită ergonomiei optimizate a mânerului şi 
a amortizării multiple a vibraţiilor prin arcuri de 
dimensiuni mari nu se poate simţi aproape nici o 
vibraţie. 

Art. 127 521

Datorită celei mai înalte calităţi, greutăţii specifice 
perfecte şi confortului optim în timpul utilizării, 
ferăstraiele universale şi profesionale asigură 
cele mai bune premise pentru cele mai bune 
rezultate – chiar şi în cazul uzului comercial. Seturile 
profesionale de lame pentru tăiere, ghidarea 
îmbunătăţită a aerului, mecanismul lateral pentru 

Motoferăstraie pe benzină –
calitate maximă pentru 
utilizare profesională

tensionarea lanţului, precum şi carburatorul de 
înaltă calitate cu compensator sunt alte aspecte 
pozitive ale acestor dispozitive – la fel ca şi carterul 
din magneziu, ergonomia superioară, acceleraţia 
înaltă şi amortizorul de vibraţii eficient. Arborele 
cotit din trei componente, forjat, asigură în plus 
rezistenţa maximă la uzură.

Model de top cu moment de rotaţie mare

„Easy” şi„Ready” pentru utilizare

Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 
sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.

Putere maximă pentru profesionişti

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Puternic şi performant, precum şi extrem de 
robust, modelul de top din gama ferăstraielor 
profesionale Solo by AL-KO convinge prin puterea 
de 2,4 kW şi o capacitate cilindrică de 55,5 cm³. 
Fără îndoială, reuşesc să convingă şi greutatea 
specifică de numai 2,3 kg/kW, întreţinerea uşoară, 
arborele cotit din trei segmente forjate şi lama de 
38 cm şi lanţul "325". Alternativ sunt disponibile 
lungimi de tăiere între 33 şi 50 cm. 

Art. 127 522
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Benzinmotoros láncfűrészek: 
műszaki adatok

6238 6240 6436 6442 6646 6651 6656

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

Putere 1,2 kW / 1,6 CP 1,5 kW / 2,0 CP 1,5 kW / 2,0 CP 1,7 kW / 2,3 CP 2,0 kW / 2,7 CP 2,2 kW / 3,0 CP 2,4 kW / 3,2 CP

Greutate specifică 3,8 kg/kW 3,0 kg/kW 2,8 kg/kW 2,5 kg/kW 2,8 kg/kW 2,5 kg/kW 2,3 kg/kW

Greutate 4,6 kg 4,6 kg 4,8 kg 4,8 kg 5,6 kg 5,6 kg 5,6 kg

Lungimea şinei 35 cm / 14" 40 cm / 16" 35 cm / 14" 40 cm / 16" 38 cm / 15" 38 cm / 15" 45 cm / 18"

Pasul lanţului 
Tip daltă

3/8" spec. 
semidaltă

3/8" spec. 
semidaltă

3/8" spec. 
semidaltă

3/8" spec. 
semidaltă

.325" 
semidaltă

.325" 
semidaltă

.325" 
semidaltă

Tensionarea laterală a lanţului       

Antivibraţie       

Reglarea cantităţii  
de ulei transportate       

Preîncălzirea aerului  
în regim de iarnă – –     

Filtru de aer  
schimbabil fără unelte   – – – – –

Capace de rezervor fără 
unelte       

Supapă de decompresie – – – –   

Sistem Easy Start       

Primer       

Întrerupător ready-to-start – –     

Nr. art. 
Nr. EAN

127 387
400 371 805 6457

127 392 
400 371 805 6594

127 429
400 371 805 8208

127 430
400 371 805 8215

127 520
400 371 805 9823

127 521
400 371 805 9830

127 564
400 371 806 0447

Lame alternative 6646 6651 6656 

Lungime de tăiere
Pasul lanţului / Tip daltă
Nr. art. / Nr. EAN

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

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

Lungime de tăiere
Pasul lanţului / Tip daltă
Nr. art. / Nr. EAN

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

Lungime de tăiere
Pasul lanţului / Tip daltă
Nr. art. / Nr. EAN

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

Dispozitiv de bază  
(fără lamă şi lanţ)

6646 6651 6656 

Nr. art. / Nr. EAN 127 523 / 400 371 805 9854 127 524 / 400 371 805 9861 127 525 / 400 371 805 9878

Motoferăstraie pe benzină



* HM= semidaltă /  VM = daltă plină
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621

Putere 2,5 kW

Greutate 4,3 kg

Lungimea şinei 40 cm / 16"

Segmentarea lanţului 3/8" spec.

Întinderea lanţului  
fără unelte 

Rezervor transparent  
pentru uleiul de lanţ 

Capace de rezervor  
fără unelte 

Eliberarea tracţiunii cablului 

Nr. art. 127 253

Nr. EAN 400 371 805 3425

Motoferăstrău electric / componente individuale

Tip Lungime  
de tăiere

Pasul Elemente de 
antrenare

Forma
daltei *

Tip Nr. art. EAN Cap de 
lama

Nr. art. EAN

621 40 cm / 16" 3/8" spec. 57 E / .050" / 1,3 mm HM 91PX 127 546 400 371 805 9816 A041 127 490 400 371 805 9359

CS 4235 
 
 

25 cm / 10" 3/8" spec. 40 E / .043" / 1,1 mm HM 90PX 127 549 400 371 806 0232 A041 127 550 400 371 806 0249

30 cm / 12" 3/8" spec. 45 E / .050" / 1,3 mm HM 91PX 127 200 400 371 805 2329 A041 127 555 400 371 806 0294

35 cm / 14" 3/8" spec. 52 E / .050" / 1,3 mm HM 91PX 127 201 400 371 805 2336 A041 127 557 400 371 806 0317

6238 35 cm / 14" 3/8" spec. 53 E / .050" / 1,3 mm HM 91 PX 127 545 400 371 805 9809 A041 127 489 400 371 805 9342

6240 40 cm / 16" 3/8" spec. 57 E / .050" / 1,3 mm HM 91 PX 127 546 400 371 805 9816 A041 127 490 400 371 805 9359

6436 35 cm / 14" 3/8" spec. 53 E / .050" / 1,3 mm HM 91 PX 127 545 400 371 805 9809 A041 127 489 400 371 805 9342

6442 40 cm / 16" 3/8" spec. 57 E / .050" / 1,3 mm HM 91 PX 127 546 400 371 805 9816 A041 127 490 400 371 805 9359

6646

33 cm / 13" .325 56 E / .058" / 1,5 mm HM 21 BP 127 202 400 371 805 2343 K095 127 493 400 371 805 9380

38 cm / 15" .325 64 E / .058" / 1,5 mm HM 21 BP 127 203 400 371 805 2350 K095 127 494 400 371 805 9397

45 cm / 18" .325 72 E / .058" / 1,5 mm HM 21 BP 127 204 400 371 805 2367 K095 127 495 400 371 805 9403

6651

33 cm / 13" .325 56 E / .058" / 1,5 mm HM 21 BP 127 202 400 371 805 2343 K095 127 493 400 371 805 9380

38 cm / 15" .325 64 E / .058" / 1,5 mm HM 21 BP 127 203 400 371 805 2350 K095 127 494 400 371 805 9397

45 cm / 18" .325 72 E / .058" / 1,5 mm HM 21 BP 127 204 400 371 805 2367 K095 127 495 400 371 805 9403

33 cm / 13" .325 56 E / .058" / 1,5 mm VM 21 LP 127 210 400 371 805 2428 K095 127 501 400 371 805 9465

38 cm / 15" .325 64 E / .058" / 1,5 mm VM 21 LP 127 211 400 371 805 2435 K095 127 502 400 371 805 9472

46 cm / 18" .325 72 E / .058" / 1,5 mm VM 21 LP 127 212 400 371 805 2442 K095 127 503 400 371 805 9489

6656

33 cm / 13" .325 56 E / .058" / 1,5 mm HM 21 BP 127 202 400 371 805 2343 K095 127 493 400 371 805 9380

38 cm / 15" .325 64 E / .058" / 1,5 mm HM 21 BP 127 203 400 371 805 2350 K095 127 494 400 371 805 9397

45 cm / 18" .325 72 E / .058" / 1,5 mm HM 21 BP 127 204 400 371 805 2367 K095 127 495 400 371 805 9403

33 cm / 13" .325 56 E / .058" / 1,5 mm VM 21 LP 127 210 400 371 805 2428 K095 127 501 400 371 805 9465

38 cm / 15" .325 64 E / .058" / 1,5 mm VM 21 LP 127 211 400 371 805 2435 K095 127 502 400 371 805 9472

46 cm / 18" .325 72 E / .058" / 1,5 mm VM 21 LP 127 212 400 371 805 2442 K095 127 503 400 371 805 9489

40 cm / 16" 3/8" 60 E / .058" / 1,5 mm VM 73 LP 127 205 400 371 805 2374 K095 127 496 400 371 805 9410

45 cm / 18" 3/8" 68 E / .058" / 1,5 mm VM 73 LP 127 206 400 371 805 2381 K095 127 506 400 371 805 9519

50 cm / 20" 3/8" 72 E / .058" / 1,5 mm VM 73 LP 127 207 400 371 805 2398 K095 127 498 400 371 805 9434

Ulei bio pentru lanţ 
Ulei pur vegetal de înaltă performanţă 
pentru lanţuri de ferăstrău cu protecţie 
excelentă împotriva coroziunii şi 
rezinificării pe termen lung 
1,0 l: Nr. art. 113 480 
Nr. EAN 400 371 805 6662
 
5,0 l: Nr. art. 113 530 
Nr. EAN 400 371 805 7317

Motoferăstrău electric:
Ferăstrăul silenţios pentru interior şi exterior

Acest ferăstrău cu lanţ electric este ideal pentru lucrări în spaţii  
închise sau în jurul casei, de exemplu în domeniul construcţiilor 
sau pentru tăierea lemnelor de foc. Motorul puternic de 2,5 
kW furnizează o forţă de antrenare extraordinară, ajustarea şi 
tensionarea fără unelte a lamei de tăiere de 40 cm cu lanţ 3/8“-spec. 
garantează comfortul maxim în timpul utilizării.

Art. 127 253

Ulei de lanţ (1,0 l)
Ulei mineral pentru lanţurile 
ferăstraielor cu protecţie bună 
împotriva coroziunii şi rezistenţă 
înaltă la îmbătrânire
Nr. art. 112 918 
Nr. EAN 400 371 804 4843

Ulei pentru motoare în 2 timpi (1,0 l)
Ulei universal pentru motoare în 
doi timpi, cu nivel scăzut de fum, 
semisintetic şi cu auto-amestecare, cu 
stabilizator de combustibil Fuel Fresh 
pentru o durată de depozitare mai lungă 
a amestecurilor pentru motoare în 2 
timpi.
Nr. art. 112 896  
Nr. EAN 400 371 804 4034

Aparatoare de lanţ 
58 x 14 cm, universal
Art. 127 199
EAN 400 371 805 2312

 

Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com.

Componente individuale

Lanţuri şi lame 

Accesorii

Motoferăstrău electric uşor de mânuit
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Freze de zăpadă

Putere neîncătuşată 
chiar şi iarna - 
cu frezele noastre 
de zăpadă
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Freze de zăpadă

Snowline 55 E

46 E 55 E 620 E II 700 E 760 TE

Motor Electric,  
2.000 W, 230 V 4,4 kW / 212 ccm 4,4 kW / 212 ccm 7,8 kW / 375 ccm 9,0 kW / 420 ccm

Lăţime de curăţare 46 cm 55 cm 62 cm 70 cm 76 cm

Înălţime de 
alimentare 20 cm 30 cm 51 cm 54,5 cm 54,5 cm

Sistem de pornire –
Tracţiune 
cablu / electric 
230 V

Tracţiune 
cablu / electric 
230 V

Tracţiune 
cablu / electric 
230 V

Tracţiune 
cablu / electric 
230 V

Tehnică de 
transport

1 treaptă 
paletă

1 treaptă 
paletă

2 trepte 
(melc/roată de 
împrăştiere)

2 trepte 
(melc/roată de 
împrăştiere)

2 trepte 
(melc/roată de 
împrăştiere)

Distanţă de 
împrăştiere max. 6 m 10 m 10–15 m 15 m 15 m

Trepte / sistem de 
antrenare – Avans cu  

paletă de curăţare
5 în faţă/2 în spate
Anvelope 
pneumatice

6 în faţă/2 în spate
Anvelope 
pneumatice

6 în faţă/2 în spate
Şenile

Conţinutul 
rezervorului – 2,5 l 3 l 6,5 l 6,5 l

Faruri – –   

Mânere încălzite – – –  

Greutate 14,5 kg 45 kg 83 kg 118 kg 126 kg

Nr. art. 112 932 113 096 112 935 112 931 112 930

Nr. EAN 400 371 804 5147 400 371 804 7615 400 371 804 5178 400 371 804 5130 400 371 804 5123

Lanţuri de zăpadă 
Nr. art. / Nr. EAN – – 112 902

400 371 804 4096
112 985
400 371 804 3970 –

Deservire 
confortabilă

Cockpit sistematic*

Mânere încălzibile*

Lăţime de împrăştiere 
până la 15 m

Motoare rezistente la 
iarnă cu tehnologie OHV

Lăţimi de curăţare 
între 55 şi 76 cm

Cuvă de evacuare 
rotativă

Tehnică de transport 
cu 1 şi 2 trepte

Tracţiune optimă 
datorită anvelopelor 
late sau a propulsiei 
pe şenile

Freze de zăpadă:
Spuneţi adio zăpezii

Pentru casă şi curte

Lopata şi mătura aparţin de domeniul trecutului  
odată cu apariţia acestei freze de zăpadă pe 
benzină. Datorită lăţimii de curăţare de 55 cm şi a 
dimensiunilor sale compacte este ideal pentru uz 
casnic. Datorită pornirii electrice freza de zăpadă 
este repede gata de funcţionare şi în zilele reci.  
Şi dacă nu este zăpadă, datorită lonjeronului 
reglabil pe înălţime se pliază rapid şi se depozitează 
economisind spaţiu.

Art. 113 096

*numai 700 E / 760 TE
Alte date tehnice găsiţi începând de la pagina 145 sau online la www.solobyalko.com. Aveţi în vedere următoarele aspecte: În funcţie de disponibilitate pot fi livrate şi produse pur solo sau AL-KO, care 

sunt identice din punct de vedere constructiv şi diferă doar ca aspect faţă de produsele prezentate.
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2 az 1-ben softshell kabát

Polárkabát

Gr. Nr. art. Cod EAN
M 127 279 400 371 805 3630
L 127 280 400 371 805 3647
XL 127 281 400 371 805 3654
XXL 127 282 400 371 805 3661
3XL 127 283 400 371 805 3678

Gr. Nr. art. Cod EAN
S 127 272 400 371 805 3562
M 127 273 400 371 805 3579
L 127 274 400 371 805 3586
XL 127 275 400 371 805 3593
XXL 127 276 400 371 805 3609
3XL 127 277 400 371 805 3616

Echipamente trendy şi micii entuziaşti ai grădinilor

Echipamente moderne pentru  
lucru şi timp liber

Această jachetă Softshell, prin laminatul în 3 
straturi este atât izolată împotriva vântului şi a 
apei, cât şi foarte permeabilă în ceea ce priveşte 
aerisirea datorită materialului robust şi rezistent 
la uzură. Datorită materialului fleece din  
interior este extrem de plăcut de purtat. În plus, 
jacheta dispune de o mulţime de buzunare 
şi posibilităţi de ajustare: Dacă se detaşează 
mânecile, jacheta poate fi purtată ca  
vestă practică.

Jachetă fleece rezistentă la vânt 
cu fermoar frontal şi elemente întărite 
de calitate Helly Hansen (270 g/m2) verificată în 
practică, care este adecvată perfect atât pentru 
utilizarea în timpul lucrărilor cât şi ca jachetă 
pentru timpul liber. Croiul cu cordon culisant 
pe talie, precum şi mânecile lungi cu orificii 
pentru degetele mari asigură forma de adaptare 
perfectă, iar banda ornamentală reflectorizantă 
oferă siguranţă suplimentară.

Jucăriile perfecte pentru  
micii admiratori ai grădinii MINIMOWER

Maşinuţă de tuns iarba pentru 
copii, cu cutie de colectare şi  
sunet de tundere a ierbii. 
Greutate: 1 kg

Nr. art. 112 733 
Nr. EAN 400 371 804 1309 

KIDTRAC 
Maşină cu pedale, cu capotă rabatabilă.  
Greutate: 6,5 kg

Nr. art. 112 877 
Nr. EAN 400 371 804 3822 

REMORCĂ PENTRU 
KIDTRAC
Remorcă potrivită pentru  
KidTrac. 
Greutate: 1,5 kg

Nr. art. 112 876 
Nr. EAN 400 371 804 3815 

Minitrac 
Maşină cu scaun tip „tobogan”, cu capotă 
rabatabilă.  
Greutate: 4,0 kg

Nr. art. 112 734 
Nr. EAN 400 371 804 1316 
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Denumire Nr.
art.

Pagina Nivel de
presiune
acustică

Nivel de
putere
acustică

Nivel de
putere
acustică

Factor de
nesiguranţă

Nivel de
vibraţie

Factor de
nesiguranţă

ROBOŢI DE TUNS IARBA
Robolinho® 700 E 127 446 19 – 58 60 – – –
Robolinho® 700 I 127 447 19 – 56 60 – – –
Robolinho® 1200 E 127526 19 – 56 60 – – –
Robolinho® 1200 I 127527 19 – 56 60 – – –
Robolinho® 2000 E 127528 19 – 56 60 – – –
Robolinho® 2000 I 127529 19 – 56 60 – – –

ACUMULATOR
POWER FLEX

4237 Li P 127 511 40 80 90 91 1 2,5 1,5
4237 Li SP 127 388 40 80 90 91 1 2,5 1,5
4757 Li SP 127 389 40 80 90 91 1 2,5 1,5
4757 Li VS 127 512 40 80 90 91 1 2,5 1,5

MT 42 /  
HTA 4245

127 437 / 
127 438 46 80,7 91 96 3 2,4 / 1,4 1,5

MT 42 /  
CSA 4220

127 437 / 
127 439 46 80,3 93,3 96 3 1,4 / 1,6 1,5

MT 42 /  
BCA 4235

127 437 / 
127 463 46 84,3 94,3 96 3 2,0 / 0,5 1,5

GT 4235 127 436 47 77 94 96 2 2,0 1,1/1,5 1,0
HT 4245 127 510 47 80,5 93,1 95 2 1,8 1,5
HT 4260 127 440 47 80,5 93,1 95 2 1,8 1,5
LB 4250 127 507 47 89,3 98 101 3 1,0 1,5
CS 4225 – 25 cm 127 551 49 88 103,3 108 3 2,2 / 2,5 1,5
CS 4230 – 30 cm 127 552 49 88 103,3 108 3 2,2 / 2,5 1,5
CS 4235 – 35 cm 127 553 49 88 103,3 108 3 2,2 / 2,5 1,5

MAŞINI DE TUNS IARBA 
CU SCAUN
R 7-63.8 A 127 486 53 89  96 98 2 2/3,4 2
R 7-65.8 HD 127 487 53 a. A.* a. A.* a. A.* a. A.* a. A.* a. A.*
T 13-93.7 HDS-A 127 471 57 90 98 100 2 2/4 2
T 22-111.7 HDS-A V2 127 445 57 90 98 100 2 2/4 2
T 13-93.7 HD 127 416 62 90 98 100 2 2/4 2
T 15-93.7 HD-A 127 417 62 90 98 100 2 2/4 2
T 16-93.7 HD-V2 127 443 62 90 98 100 2 2/4 2
T 15-103.7 HD-A 127 418 62 90 98 100 2 2/4 2
T 16-103.7 HD V2 127 444 62 90 98 100 2 2/4 2
T 15-95.6 HD-A 127 367 69 90 98 100 2 2/4 2
T 16-95.6 HD V2 127 369 69 90 98 100 2 2/4 2
T 15-105.6 HD-A 127 368 69 90 98 100 2 2/4 2
T 16-105.6 HD V2 127 370 70 90 98 100 2 2/4 2
T 20-105.6 HD V2 127 371 70 90 98 100 2 2/4 2
T 23-125.6 HD V2 127 363 70 94 104 105 2 2/4 2

măsurat
LpA [dB(A)]

măsurat
LwA [dB(A)]

garantat
LwA [dB(A)]

garantat
ahw (m/s2) K (m/s2)

Nivel de presiune 
acustică
KpA [dB(A)]

Piese de schimb şi date tehnice

Piese de schimb

Vă recomandăm piese de schimb şi accesorii originale de la AL-KO!
Experienţa noastră este siguranţa şi comfortul dumneavoastră 

Tehnologia pentru grădini AL-KO reprezintă cea mai bună calitate. Astfel produsele 
prezintă durabilitate enormă chiar şi în cazul folosirii frecvente. Cu toate acestea uzura 
sau reparaţiile pot necesita schimbarea componentelor. În acest caz vă recomandăm 
categoric piese de schimb şi accesorii originale de la AL-KO. Pentru că cea mai bună 
calitate şi siguranţa absolută pot fi asigurate numai prin componente care corespund 
până la ultimul detaliu caracteristicilor tehnice şi calitative ale produselor AL-KO.

În acest scop majoritatea pieselor de schimb şi accesoriilor originale cele mai necesare 
sunt accesibile permanent în Germania. Un serviciu care reduce la minim timpii de 
neutilizare a aparatelor dumneavoastră. De altfel, funcţionarea optimă a tuturor 
componentelor acordate între ele şi menţinerea permanentă a calităţii înalte şi 
fiabilităţii produselor AL-KO este asigurată doar prin utilizarea pieselor de schimb şi a 
accesoriilor originale de la AL-KO. Şi garanţia este valabilă, respectiv rămâne valabilă în 
caz de reparaţie exclusiv atunci, dacă se utilizează piese de schimb şi accesorii originale 
de la AL-KO.

În plus, piesele de schimb originale de la AL-KO dispun şi de alte avantaje. Fiecare 
îmbunătăţire a produselor de serie se transferă şi asupra pieselor de schimb originale 
corespunzătoare. De la simplul şurub până la placa cu circuite imprimate complexă: 
În piesele AL-KO şi Solo by AL-KO se adună tot know-how-ul mai multor decenii de 
experienţă de producător.

De piesele de schimb şi accesoriile originale de la AL-KO profită şi partenerii noştri 
autorizaţi de service. Componentele întotdeauna potrivite asigură timpi de reparare 
reduşi şi permit oferte cu costuri avantajoase pentru reparaţii. În concluzie: Sigur, 
de înaltă calitate şi întotdeauna potrivite - piesele de schimb şi accesoriile originale 
de la AL-KO sunt întotdeauna alegerea corectă când este vorba despre reparaţii sau 
întreţinere. Aceasta este baza pentru utilizarea durabilă şi fiabilă a produselor.

Ne rezervăm la modificări tehnice.
*  l. c.= la cerere



Denumire Nr.
art.

Pagina Nivel de
presiune
acustică

Nivel de
putere
acustică

Nivel de
putere
acustică

Factor de
nesiguranţă

Nivel de
vibraţie

Factor de
nesiguranţă

MAŞINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ ŞI ELECTRICE
548 K 127 448 78 83 97 98 1 3,5 1,8
553 K 127 148 79 88 97 98 2 4 2
4858 VS ALU 127 449 79 86 95 96 2 6 2
5378 VS ALU 127 462 79 88 96 98 2 6 2
4218 P-A 127 450 81 86 95 96 2 6 2
4718 P-A 127 451 81 86 95 96 2 6 2
4718 SP-A 127 452 81 86 95 96 2 6 2
4238 P-A 127 453 86 86 95 96 2 6 2
4238 SP-A 127 454 86 86 95 96 2 6 2
4738 P 127 455 86 86 95 96 2 6 2
4738 SP-A 127 456 86 86 95 96 2 6 2
4738 SP 127 457 87 86 95 96 2 6 2
4757 VS 127 393 87 86 95 96 2 6 2
5239 SP-A 127 535 87 88 96 98 2 6 2
5257 VS 127 394 87 88 96 98 2 6 2
5278 VS 127 459 87 88 96 98 2 6 2
4739 VSI-A 127 536 89 86 95 96 2 6 2
4758 VSI 127 461 89 86 95 96 2 6 2
4705 E 127 154 91 85 94 95 2 6 2

VERTICULTOARE
516 127 374 93 80,0 77,0 79,0 0,5 3,5 0,5
518 127 375 93 80,0 92,5 93,0 0,5 3,5 0,5
4005 VB 127 320 93 83 93 96 3 2,9 -

MOTOCOSITOARE
116 127 150 102 91 107 110 3 7 1,5
118 L 127 151 102 104 111 116 5 9 1,5
118 B 127 152 102 104 111 116 5 9 1,5
107 L-S 127 231 102 104 111 116 5 9 1,5
120 127 153 103 94 111 113 2 9 1,5
130 H 127 232 103 95 103 107 2,5 4,3 2,5
132 127 433 103 95,3 110 113 3 7,2 1,5
141 127 434 103 95,7 110 113 3 8,2 1,5

COSITOARE TIP GRINDĂ /
DISPOZITIV COMBINAT

5001-R III 127 469 109 90 102 104 2 25,99 10,4
Combi BF 5002-R I 127 470 109 80 92 93 2 5,5 0,7

  
MOTOCULTIVATOARE
7505 VR 127 321 113 83,8 95,4 96 0,4 7,39 0,22
7505 V2R 127 322 113 83,8 95,4 96 0,4 7,39 0,22

ASPIRATOARE DE FRUNZE /
SUFLANTE DE FRUNZE

442 127 380 115 93,9 106,6 109 2,4 2,0 1,5
750 P 127 141 117 86 98 2 6 2

TOCĂTOARE
TCS Duotec 2500 119 684 119 102 113 115 2 – –
TCS Duotec 3000 119 685 119 102 113 115 2 – –

măsurat
LpA [dB(A)]

măsurat
LwA [dB(A)]

garantat
LwA [dB(A)]

garantat
ahw (m/s2) K (m/s2)

Nivel de presiune 
acustică
KpA [dB(A)]

Privire de ansamlu - date tehnice

Ne rezervăm la modificări tehnice.
*l. c.= la cerere solo by AL-KO    147

Date tehnice

Denumire Nr.
art.

Pagina Nivel de
presiune
acustică

Nivel de
putere
acustică

Nivel de
putere
acustică

Factor de
nesiguranţă

Nivel de
vibraţie

Factor de
nesiguranţă

FOARFECI PENTRU
GARDURI VII
163-55 127 325 123 95 104,3 107 3 2,12 / 2,91 1,5
163-70 127 326 123 94,2 104,3 107 3 2,12 / 2,91 1,5
166 127 304 125 85 96 98 1,8  < 2,5 0,5

FERĂSTRAIE CU LANŢ ELECTRICE ŞI PE BENZINĂ
6238 127 387 134 97,6 108,4 112 3,0 6,2/11,3 1,5
6240 127 392 134 99,5 110,1 113 3,0 8,5/9,0 1,5
6436 127 429 134 101,1 109,9 113 3,0 6,57 / 6,47 1,5
6442 127 430 134 101,5 110,9 113 3,0 6,88 / 6,96 1,5
6646 127 523 134 a. A.* a. A.* a. A.* a. A.* a. A.* a. A.*

6651 127 524 134 a. A.* a. A.* a. A.* a. A.* a. A.* a. A.*

6656 127 525 134 a. A.* a. A.* a. A.* a. A.* a. A.* a. A.*

621 127 253 136 90 103,9 106 2,5 5,0 1,5

FREZE DE ZĂPADĂ
46 E 112932 141 86 95 97 6 2,5 1,5
55 E 113 096 141 91 100 102 2 4 2
620 E II 112 935 141 91 100 102 2 6 2
700 E 112 931 141 94 103 105 2 6 2
760 TE 112 930 141 94 104 106 2 6 2

măsurat
LpA [dB(A)]

măsurat
LwA [dB(A)]

garantat
LwA [dB(A)]

garantat
ahw (m/s2) K (m/s2)

Nivel de presiune
acustică
KpA [dB(A)]



Ne rezervăm dreptul la modificarea preţurilor şi la modificări tehnice. 
Răspunderea pentru erori şi greşeli de tipar este exclusă. Nr. de comandă 
2300881 (RO) / 01-2019

Vizitaţi-ne şi online:
www.solobyalko.com

Prezentat de partenerul dumneavoastră solo by AL-KO:

Număr de înregistrare pentru eliminarea aparatelor electrice uzate
nr. înreg. WEEE: DE89889102

AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 52c
8742 Obdach
Austria
Fon +43 35 78 25 15-0
office.obdach@al-ko.at
www.al-ko.com/garden

Valabil pentru România

AL-KO Magyarország Kft.
Haraszti u. 122/a
2351 Alsónemedi
Magyarország
Tel. +36 29 537 050
Fax. +36 29 537 051
al-ko@al-ko.hu
www.al-ko.com/garden

AL-KO GERÄTE GMBH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz 
Germany
Fon +49 8221 203-0
gardentech@al-ko.de
www.al-ko.com/garden


