
ROBOTICKÁ SEKAČKA

TANGO E5 ŘADY II
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KLÍČ JE  
V KONZISTENTNOSTI
Stroje John Deere po celém světě pracují konzistentně a precizně. Od golfových hřišť až po 
zemědělství, profesionálové si vybírají John Deere. TANGO není výjimkou, je zkonstruována 
tak, aby pokaždé zajišťovala konzistentní a přesný střih.
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Robotické sekačky nespí a nikdy se nenudí. Ve své 
podstatě to jsou pořád jen stroje. A samozřejmě platí, 
že čím lepší stroj tím konzistentnější výkon. 
 
Společnost John Deere má 180 let zkušeností 
s výrobou nářadí a strojů pro práci na poli. Během 
této doby jsme si vybudovali jedinečnou pověst 
založenou na kvalitě, přesnosti a spolehlivosti. 
 
TANGO v sobě koncentruje vše, co o sečení trávy 
víme. Podobně jako ostatní stroje John Deere je 
i tato sekačka kombinací kvalitní konstrukce, 
inovativních funkcí a technologií pro přesný střih 
a trvalou výkonnost. Podívejme se třeba na nůž. Nůž 
sekačky TANGO byl speciálně zkonstruován tak, aby 
zůstal ostrý celou sezónu – vaše tráva tak bude vždy 
posečena čistě a konzistentně. Výsledky hovoří samy 
za sebe. 
 
Všechny komponenty sekačky TANGO jsou vyrobeny 
podle stejných vysokých standardů jako naše velké 
řezačky a traktory, které dodáváme do celého světa. 
Díky přísným směrnicím kontroly kvality v naší 
továrně v Gummersbachu (Německo) je zajištěno, 
že každá sekačka TANGO, kterou vyrobíme, bude 
splňovat naše – a také vaše – vysoké standardy. 
Konzistentnost však vyžaduje více než jen kvalitní 
výrobu. Na rozdíl od robota na výrobní lince si musí 

sekačka TANGO umět poradit s celou řadou 
proměnných, aniž by šlápla vedle. Proto je vybavena 
masivními koly s dobrou trakcí. Technologicky vyspělé 
snímače zajišťují, aby se neodchýlila od požadované 
trasy. A díky inteligentní technologii ochrany proti 
krádeži pomocí kódu PIN se nikdy nedostane do 
nepovolaných rukou. Protože předpokladem 
konzistentnosti je konec konců také klid v duši. ■

Celý stroj je zároveň 
silný a robustní, což mu 

zaručuje potřebnou 
ochranu.

Nůž je vyroben z jednoho 
kusu pružinové oceli 

vysoké kvality. Při jeho 
výrobě jsou dodržovány 

přísné výrobní 
a bezpečnostní předpisy.
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SNADNÁ OBSLUHA
ROBOTICKÁ SEKAČKA

Nová sekačka TANGO E5 řady II je konstruována tak, aby vám usnadnila život. 
Ovládací prvky a technologie jsou tak intuitivní, že budete ihned připraveni sekat. 
Svůj čas tak budete moci opět využívat podle svého.

Inteligentní: TANGO pozná, kdy potřebuje nabít, 
a automaticky vyhledá dokovací stanici. Díky výkonné 
lithium-iontové baterii k tomu však nedochází příliš 
často.

J E  S N A D N É  J Í  P R O PA D N O U T 
 
TANGO seká v náhodném směru a automaticky 
rozpoznává překážky a hraniční kabel. Dokonce se 
za chodu přizpůsobuje úsekům s vyšší trávou. Vodicí 
kabel je téměř neviditelný a při změně rozvržení 
zahrady ho můžete snadno přemístit.

Bezpečná a zabezpečená: červené tlačítko zastaví 
nůž; snímač v rukojeti jej zablokuje během přepravy. 
Sekačka TANGO je chráněná kódem PIN a lze 
ji nastavit na automatické uzamčení.



5

S P O L E H L I VÁ 
 
Sekačka TANGO je odolná vůči povětrnostním vlivům, 
a proto může pracovat, zatímco vy jste v pohodlí 
a suchu doma. Dvouplášťová skříň chrání nejdůležitější 
komponenty, jako je elektronický systém, baterie 
a motor, pro léta spolehlivého provozu. Výkonná 
lithium-iontová baterie si snadno poradí se svahy 
a mokrou trávou.

T I C H Á
 

Sekačka TANGO je tak tichá, že může sekat dokonce 
i v noci*, aniž byste kohokoliv rušili. To vše s minimem 

povyku a hluku. 
 

*S ohledem na dobu používání prosím dodržujte místní předpisy.

Snadné programování: velký displej a logické ovládací prvky 
umožňují snadné nastavení požadovaného programu a jeho 
rychlou změnu. Displej má funkci „další krok“, která zobrazuje, 
co právě sekačka TANGO dělá a k čemu se chystá dál.

S N A D N Á  O B S L U H A 

Sekačka TANGO E5 řady II je 
inteligentnější než kdy dříve. Řídicí 
systém sekačky ji navádí směrem 
vpřed až do okamžiku, kdy dosáhne 
hraničního kabelu. Poté sekačka 
vykrouží křivku, čímž změní směr 
a nepoškodí trávník. Dokonce 
i na svahu.
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Z V L Á DÁ  S VA H Y 
 
Sekačku TANGO můžete naprogramovat 
na konkrétní obtížná místa na své zahradě. 
Komplexní zahrady se stromy a keři 
nepředstavují pro sekačku problém, 
problémem pro ni nejsou ani svahy se 
sklonem do 36 % (v oblasti sečení)*. 
 
*V závislosti na podmínkách a tvaru zahrady.

PODPORA
Od poradenství po servis a náhradní díly, váš prodejce John Deere má vše potřebné, 
aby vaše sekačka TANGO stále fungovala jako nová. Rok co rok.

R O B U S T N Í 
 
Ať je počasí jakékoliv, sekačka TANGO si nikdy nestěžuje. Součásti 
elektronického systému, baterie a nůž jsou chráněny robustní 
dvouplášťovou skříní, která zajišťuje naprostou odolnost vůči vlivům 
počasí.

36%
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Trakční sada: pro maximální výkon 
při sečení do svahu můžete zadní kola 
robotické sekačky vybavit touto trakční 
sadou – a pak už se jen dívat, jak TANGO 
šplhá do kopce.

Další kabely a konektory: 
Sady 150 nebo 500metrových 
hraničních kabelů jsou ideální 
pro opravy nebo pro větší 
zahrady. Díky speciálnímu 
gelu zůstávají spoje suché 
pro vynikající přenos signálu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dostaňte ze sekačky TANGO maximum s těmito praktickými doplňky.

Náhradní dokovací stanice: 
plánujete používat sekačku 
TANGO na více místech? 
Doporučujeme, abyste 
nainstalovali druhou nabíjecí 
stanici.

Upevňovací kolíky kabelu: 
tyto kolíky pro upevnění 
hraničního kabelu využijete při 
rozšiřování plochy sečení. Jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitního 
plastu.

V Ý KO N N Á 
 
Nůž z temperované oceli trávu 
seká rychle a čistě a zůstane 
ostrý po celé léto. Delší tráva 
nepředstavuje žádný problém 
– na začátku sezóny ani po 
delší nepřítomnosti 
není nutné trávu předsekávat. 
Pro nastavení výšky sečení 
(19 až 102 mm) stačí otočit 
ochranný kryt nože.



DOKONALÉ 
ŘEŠENÍ PRO 
KAŽDOU 
ZAHRADU 
 
Nezáleží na tom, jak náročný 
je váš trávník nebo jak 
důkladně o něho pečujete: 
kontaktujte svého prodejce 
John Deere, který vám nabídne 
to správné řešení. 
 
JohnDeere.cz
StromPraha.cz

Nejlepší podmínky financování Vám nabídnou pouze naši prodejci. 
Váš prodejce John Deere vám může nabídnout finanční možnosti, které jsou stejně kvalitní jako naše produkty. Kontaktujte svého místního prodejce a žádejte komplexní nabídku 
finančních možností, které budou odpovídat specifickým potřebám vašeho podnikání.

Tento dokument byl vytvořen pro celosvětové účely. Ačkoli jsou zde uvedeny všeobecné informace, obrázky a popisy, některé obrázky a údaje mohou obsahovat nabídky z oblasti 
financí, úvěru, pojištění a výrobků a příslušenství, které ve všech regionech nejsou k dispozici. Podrobné informace získáte u svého místního prodejce. Společnost John Deere 
si vyhrazuje právo na změnu parametrů a provedení výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Zelenožlutá barva, logo jelena ve výskoku a nápis 
JOHN DEERE jsou obchodní značkou společnosti Deere & Company. JohnDeere.com YY
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*Obě hodnoty závisí na povaze terénu a rozvržení zahrady. 
Požádejte svého prodejce o předvedení sekačky na vaší zahradě a přesvědčte se sami o jejím bezproblémovém chodu.

TANGO E5 řady II
Funkce
Výška sečení 19 – 102 mm
Produktivita Až 2200 m²

Navádění
Náhodné a spirálové. 
Hraniční kabel, 150 m kabelu a 150 kolíků jsou 
součástí dodávky

Svahová dostupnost (na volné ploše) Až 36 %*
Svahová dostupnost 
(v místech otáčení, například u hraničního kabelu) Až 10 %*

Max. délka hraničního kabelu 350 m
Elektromotor žacího nože 60 W / 2600 ot./min
Hnací elektromotory pojezdových kol 46 W / 40 ot./min
Žací systém Pevný ocelový nůž
Baterie
Typ baterie Lithium-iontová
Kapacita baterie 98 Wh
Napětí baterie 25 V
Nabíjení
Automatické nabíjení Ano
Napájení nabíjecího zařízení 120/230 V
Výstupní napětí nabíjecího zařízení 36 V
Doba nabíjení 80 min
Doba sečení 90 min (na jedno nabití akumulátorové baterie)
Rozměry
Délka 775 mm
Šířka 535 mm
Výška 360 mm
Hmotnost 15 kg
Hladina hluku [dB(A)] 
(v souladu s normou ČSN EN 50636-2-107) / odchylka 
měření [dB(A)]

62,2 / 0,8

Hladina akustického tlaku [dB(A)] 
(v souladu s normou EN ISO 11203) / odchylka měření 
[dB(A)]

51,2 / 0,8

Bezpečnostní zařízení
Snímač náklonu Ano
Snímač zvednutí Ano
Snímač uchopení madla Ano
Zabezpečení
Individuální PIN kód stroje Ano
Spárování s nabíjecí stanicí Ano


