
Nierozłączna para: skuteczność i komfort

Zdrowa zieleń: opryskiwacze STIHL



Dla działkowców i użytkowników profesjonalnych – w zakresie ochrony  

i pielęgnacji roślin STIHL oferuje do każdego zastosowania odpowiednie 

urządzenie. Dzięki szerokiemu asortymentowi akcesoriów opryskiwacze 

STIHL mają niezwykle uniwersalny charakter: od rozpylania substancji  

chwastobójczych na rabatach kwiatowych przez nawożenie roślin  

szklarniowych aż po zwalczanie szkodników w ogrodach. Jak zwykle  

w urządzeniach STIHL obsługa jest niezwykle łatwa i komfortowa.  

Skuteczność, która przekonuje. Opryskiwacze STIHL chronią rośliny i 

oszczędzają siły użytkownika.

Opryskiwacze ręczne czy spalinowe?

Wszystko zależy od roślin i powierzchni, na której  

pracujemy. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo  

urządzenie odpowiednie do konkretnych potrzeb.
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W domu, parku i ogrodzie
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W domu, parku i ogrodzie



Odpowiedni do danego zadania opryskiwacz ręczny STIHL można znaleźć od strony 6.

Zastosowanie: rośliny doniczkowe i skrzynki z kwiatami, młode rośliny i sadzonki, grządki warzywne i ozdobne, małe 
krzewy i drzewka

* Środki ochrony roślin, substancje wzmacniające, nawozy

Opryskiwacze ręczne STIHL

<	Precyzyjna pielęgnacja niskich upraw oraz pojedynczych, wrażliwych roślin

<	Pompowanie podnosi ciśnienie płynu, który zostaje rozpylony za pomocą dyszy

<		Zastosowanie w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu: w domu, w ogrodzie, na średniej wielkości terenach  
uprawnych (grządki) i w szklarniach

<	Rozpylanie płynów*

<	Zwalczanie chwastów ze względu na niewielki stopień znoszenia strumienia
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Opryskiwacze ręczne czy spalinowe: kwestia konkretnego zadania



Opryskiwacze spalinowe STIHL odpowiednie do danego zastosowania można znaleźć od strony 8.

* Środki ochrony roślin, substancje wzmacniające, nawozy

Opryskiwacze spalinowe STIHL

<	Pielęgnacja wysokich roślin o gęstym listowiu

<		Silnik spalinowy napędza wirnik dmuchawy i wytwarza strumień powietrza. Płyn jest mieszany z wytworzonym strumieniem 
powietrza

<	Zastosowanie wyłącznie na świeżym powietrzu: w ogrodnictwie i sadownictwie, w winnicach i szkółkach drzew

<	Rozpylanie płynów*, nasion, proszków i granulatu

<	Nieodpowiedni do zwalczania chwastów ze względu na zbyt duży stopień znoszenia strumienia
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Opryskiwacze ręczne czy spalinowe: kwestia konkretnego zadania

Zastosowanie: warzywa odmian wysokopiennych, winorośle, krzewy, drzewa



Opryskiwacze ręczne STIHL są dostępne w różnych wersjach, 

od prostych opryskiwaczy ręcznych do zastosowań w domu 

i w ogrodzie aż po urządzenia plecakowe przeznaczone dla 

użytkowników profesjonalnych pracujących w szklarniach i na 

średniej wielkości terenach uprawnych. Wszystkie urządzenia 

tej klasy wyróżnia ergonomiczna budowa i łatwość obsługi.

<	Precyzyjna pielęgnacja poszczególnych roślin

Możliwość optymalnej regulacji strumienia i ciśnienia –  

dostępna przede wszystkim dzięki odpowiednim akcesoriom. 

Aktywne substancje są rozdzielne precyzyjnie i w sposób  

delikatny dla rośliny.

<	Optymalne do pielęgnacji upraw o dużej powierzchni

Profesjonalne urządzenia SG 51 i SG 71 bez problemu radzą 

sobie z rozpylaniem znacznych ilości środków ochrony roślin  

i substancji wzmacniających.

<	Łagodne dla sąsiednich roślin i środowiska

Duży rozmiar kropli sprawia, że podczas używania opryskiwaczy 

ręcznych STIHL krople lądują dokładnie tam, gdzie powinny, a 

nie na sąsiednich roślinach. 

<	Jedno urządzenie, wiele zastosowań

Odpowiednie akcesoria STIHL (przedłużki lancy, zawory  

ciśnieniowe, różne rodzaje dysz) umożliwiają znaczne  

rozszerzenie zakresu zastosowań danego urządzenia.

6 Opryskiwacz ręczny STIHL SG 11

Precyzja:  
opryskiwacze ręczne STIHL

i Autoryzowany Dealer STIHL chętnie udzieli wszelkich 

porad związanych z innymi funkcjami urządzenia i 

dodatkowymi akcesoriami. Więcej informacji można 

znaleźć na stronach www.stihl.pl



SG 11

<		Ergonomiczny, łatwy w 
obsłudze opryskiwacz 
ręczny

<		Zastosowanie: dom, 
balkon, taras, ogród

<		Możliwość stosowania 
różnych dysz: dysza 
stożkowa stanowi  
wyposażenie seryjne, 
inne dysze są dostępne 
jako akcesoria

Pojemność  
zbiornika: 1,5 l

Ciężar:  0,46 kg

SG 51

<		Opryskiwacz  
plecakowy z pasami 
nośnymi

<		Zastosowanie: średniej 
wielkości uprawy, 
szklarnie

<		Manometr: precyzyjne 
opryskiwanie dzięki  
stałej kontroli ciśnienia 
roboczego

<		Regulowana dźwignia 
pompy: możliwość 
wszechstronnej regulacji, 
pompowanie bez ko-
nieczności odstawiania 
urządzenia

<		Zbiornik o pojemności 
12 litrów: dłuższy czas 
pracy dzięki mniejszej 
częstotliwości przerw 
związanych z konieczno-
ścią napełniania zbiornika 
i wąska konstrukcja

Pojemność  
zbiornika: 12,0 l

Ciężar:  4,5 kg

SG 31

<		Ergonomiczny  
opryskiwacz ręczny  
z pasem barkowym

<		Zastosowanie: ogród, 
grządki, szklarnie

<		Uniwersalne urządzenie 
z teleskopową lancą: 
łatwy dostęp do dużych 
powierzchni roboczych

<		Wskazówka: na czas 
pompowania urządzenie 
należy odstawić

Pojemność  
zbiornika: 5,0 l

Ciężar:  1,8 kg

SG 71

<		Opryskiwacz  
plecakowy z pasami 
nośnymi i pasem  
biodrowym

<		Zastosowanie: duże  
powierzchnie  
uprawne, szklarnie

<		Manometr: precyzyjne 
opryskiwanie dzięki stałej 
kontroli ciśnienia robo-
czego

<		Regulowana dźwignia 
pompy: możliwość 
wszechstronnej regulacji, 
pompowanie bez ko-
nieczności odstawiania 
urządzenia

<		Zbiornik o pojemności 
18 litów: długotrwała 
praca bez uzupełniania 
środka aktywnego. Idealny 
dla profesjonalistów

Pojemność  
zbiornika: 18,0 l

Ciężar:  4,8 kg
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Precyzja:  
opryskiwacze ręczne STIHL

i Uwaga: w zestawie różne dysze.



Opryskiwacze spalinowe STIHL to wydajne i mocne  

urządzenia do pielęgnacji dużych powierzchni uprawnych i 

wysokich krzewów, jakie można znaleźć np. w sadownictwie  

i ogrodnictwie, winnicach i szkółkach drzew. Wszystkie  

urządzenia tej klasy wyróżnia wytrzymała budowa oraz  

wysoki komfort noszenia i pracy.

<	Doskonałe przenikanie gęstego listowia

Wytwarzany strumień powietrza powoduje ruch liści.  

Umożliwia to dotarcie do głębszych warstw listowia i  

pozwala doprowadzić preparat również na dolną stronę  

liści drzew i krzewów.

<	Duży zasięg

Mocny i długi strumień powietrza wytwarzany przez 

 opryskiwacze spalinowe STIHL dociera do oddalonych 

powierzchni i umożliwia opryskiwanie nawet wysokich  

drzew. Możliwość opryskiwania wielu roślin w jednym  

cyklu roboczym.

<	Pompa ciśnieniowa

Pompa ciśnieniowa pozwala na bezproblemową pielęgnację 

drzew o średniej i dużej wysokości, gdyż ilość rozpylanej  

substancji wzrasta gdy lanca skierowana jest ku górze.

8 Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 200

Skuteczność:  
opryskiwacze spalinowe STIHL

i Autoryzowany Dealer STIHL chętnie udzieli wszelkich 

porad związanych z innymi funkcjami urządzenia i 

dodatkowymi akcesoriami. Więcej informacji można 

znaleźć na stronach www.stihl.pl
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Skuteczność:  
opryskiwacze spalinowe STIHL

SR 200

<		Kompaktowe urządzenie 
o średnim zasięgu

<		Zastosowanie: roślinność 
niska i średnia do  
wysokości 2,5 m

<		Punkt ciężkości przy 
korpusie użytkownika 
i niewielki ciężar:  
idealne do prac na 
zboczach i w trudno 
dostępnym terenie

Pojemność  
zbiornika: 10,0 l

Ciężar:  7,9 kg

SR 430

<		Ekstremalnie  
wydajne urządzenie o  
największym zasięgu

<		Zastosowanie: wysoka 
roślinność powyżej  
2,5 m wysokości

<		Komfortowy system 
nośny: idealny przy  
długotrwałych  
zastosowaniach

Pojemność  
zbiornika: 14,0 l

Ciężar:  12,2 kg

SR 420

<		Wydajne urządzenie o 
dużym zasięgu

<		Zastosowanie: wysoka 
roślinność powyżej  
2,5 m wysokości

<		Komfortowy system 
nośny: idealny przy  
długotrwałych 
zastosowaniach

<		Opcjonalna funkcja 
opylania: możliwość 
montażu odpowiednich 
akcesoriów

Pojemność  
zbiornika: 13,0 l

Ciężar:  11,1 kg

SR 450

<		Ekstremalnie  
wydajne urządzenie o  
największym zasięgu

<		Zastosowanie: wysoka 
roślinność powyżej  
2,5 m wysokości

<		Komfortowy system 
nośny: idealny przy  
długotrwałych  
zastosowaniach

<		Zintegrowana funkcja 
opylania: błyskawiczna 
zmiana trybu opryskiwa-
nia w tryb rozsiewania 
dzięki technologii 2-w-1

Pojemność  
zbiornika: 14,0 l

Ciężar:  12,8 kg

i Wskazówka: Wszystkie opryskiwacze spalinowe STIHL są seryjnie wyposażone w kratki do zmiany formy strumienia  

i kierunku wylotu cieczy.
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Myślimy o tym, aby ułatwić Wam pracę

Akcesoria

<		Akcesoria stanowiące uzupełnienie urządzeń STIHL  

są tak samo praktyczne, jak same urządzenia, a ich  

montaż to kwestia kilku sekund. Dzięki optymalnej  

ofercie akcesoriów, opryskiwacze STIHL wyróżnia  

niezwykle uniwersalny charakter.

Wielka moc i mały ciężar

<		Zaprojektowane z myślą o opryskach dużych powierzchni 

lekkie, kompaktowe i jednocześnie niezwykle wydajne  

urządzenia o dużej pojemności. Wszystkie opryskiwacze 

STIHL wyróżnia ergonomiczna konstrukcja i – obok  

doskonałej wydajności – wysoki komfort pracy.

Wysoki komfort obsługi to oczywistość

<		Po co tyle zbędnych czynności, skoro można prościej. 

Opryskiwacze STIHL obsługuje się szybko i niezwykle 

łatwo. Intuicyjne przezbrajanie, łatwa obsługa pomp i 

jednoręczne uchwyty wielofunkcyjne – dzięki temu  

praca jest przyjemna jak nigdy dotąd.
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Myślimy o tym, aby ułatwić Wam pracę

Akcesoria

<		Akcesoria stanowiące uzupełnienie urządzeń STIHL  

są tak samo praktyczne, jak same urządzenia, a ich  

montaż to kwestia kilku sekund. Dzięki optymalnej  

ofercie akcesoriów, opryskiwacze STIHL wyróżnia  

niezwykle uniwersalny charakter.

Wielka moc i mały ciężar

<		Zaprojektowane z myślą o opryskach dużych powierzchni 

lekkie, kompaktowe i jednocześnie niezwykle wydajne  

urządzenia o dużej pojemności. Wszystkie opryskiwacze 

STIHL wyróżnia ergonomiczna konstrukcja i – obok  

doskonałej wydajności – wysoki komfort pracy.

Wysoki komfort obsługi to oczywistość

<		Po co tyle zbędnych czynności, skoro można prościej. 

Opryskiwacze STIHL obsługuje się szybko i niezwykle 

łatwo. Intuicyjne przezbrajanie, łatwa obsługa pomp i 

jednoręczne uchwyty wielofunkcyjne – dzięki temu  

praca jest przyjemna jak nigdy dotąd.



Chętnie udzielimy fachowej porady: www.stihl.pl

Wysoka jakość w każdej sytuacji

<		Wielka skuteczność, łatwa obsługa – w STIHL to  

oczywistość. Skuteczność i wydajność urządzeń  

STIHL zawsze idzie w parze z wysokim komfortem 

pracy i obsługi. A wszystko to naturalnie w  

sprawdzonej jakości STIHL.

Kompetentne doradztwo u Autoryzowanego Dealera 

STIHL

<		Produkty STIHL można znaleźć wyłącznie u Autoryzo-

wanych Dealerów STIHL. Dealer służy fachową poradą 

przy wyborze odpowiedniego urządzenia i dysponuje 

praktycznymi akcesoriami oraz oryginalnymi częściami 

zamiennymi STIHL. Udzieli również cennych porad na 

temat prawidłowej pielęgnacji urządzeń STIHL.
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Nierozłączna para: skuteczność i komfort


