Pełna moc

System akumulatorowy
STIHL i VIKING

Bezprzewodowa doskonałość:
Komfortowy system akumulatorowy STIHL i VIKING

Akumulator STIHL pasuje
do każdego urządzenia z
naszego uniwersalnego
systemu akumulatorowego.

Mocne i wydajne
Bezszczotkowy silnik elektryczny EC charakteryzuje się
wysoką wydajnością i niemalże nie ulega mechanicznemu zużyciu. Dzięki dużej skuteczności energia akumulatora jest
przetwarzana na imponującą wydajność roboczą. Wydajne akumulatory litowo-jonowe klasy 36 V dostarczają energii w różnych
klasach mocy.
Czyste i ciche
Dzięki technologii akumulatorowej urządzenia te są idealnym rozwiązaniem szczególnie na terenach wymagających zachowania ciszy, takich jak tereny przyszpitalne, parkowe i
dzielnice mieszkaniowe. Silnik elektryczny nie emituje przy tym spalin.
Możliwość pracy podczas deszczu
Urządzeń akumulatorowych STIHL można bez obaw
używać również w czasie deszczu. (Przestrzegać informacji zawartych na stronie 28, informacji umieszczonych na
tabliczkach na urządzeniu oraz zapisów instrukcji obsługi.)
Bezprzewodowe i mobilne
Urządzenia akumulatorowe są wyjątkowo mobilne, a ich zakres
zastosowań niezwykle szeroki. Nadają się do prac wokół domu
i pielęgnacji zieleni na terenach komunalnych. Wszystkie urządzenia
akumulatorowe charakteryzują się niewielkim ciężarem i niskim
poziomem drgań, a także wyjątkowo łatwą i komfortową obsługą.
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Niskie koszty eksploatacyjne
Urządzenia akumulatorowe wyróżnia niski koszt energii
wymaganej do naładowania akumulatora oraz niewielkie
nakłady związane z konserwacją.
Długa żywotność akumulatorów
W akumulatorach STIHL montowane są wyłącznie ogniwa litowo-jonowe spełniające
wysokie standardy bezpieczeństwa. Ich wytrzymałość sięga nawet
1200 cykli pełnego ładowania przy jednocześnie znikomym
zjawisku redukcji pojemności.
Przycinanie żywopłotu, koszenie trawy, wyrównywanie krawędzi
trawnika, usuwanie liści, oczyszczanie ścieżek czy przygotowanie
drewna opałowego – urządzenia akumulatorowe STIHL i VIKING
z łatwością poradzą sobie z każdym z tych zadań. Innowacyjny
system sprawia, że wszystkie akumulatory i ładowarki z naszej oferty
są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami. Dla każdego mamy
odpowiednie rozwiązanie. Niezależnie, czy jesteś użytkownikiem
okazjonalnym, czy profesjonalistą. Oznaczenie Lithium-Ion PRO
informuje o innowacyjnej technologii akumulatorowej urządzeń
STIHL oraz VIKING. Jest ono świadectwem doskonałej wydajności
akumulatorów.
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Pilarki akumulatorowe:
Cicha praca i mocne cięcie
Kto pracuje na terenach wymagających zachowania ciszy, doceni zalety akumulatorowych pilarek STIHL MSA 200 C-BQ oraz
MSA 160 C-BQ. Oba modele charakteryzują się dużą mocą, niskim poziomem wibracji i pracą tak cichą, że operator nie musi
stosować ochrony słuchu. Niewielki ciężar zapewnia łatwą i niemęczącą pracę nawet podczas długotrwałej pracy. Oba silne
modele klasy 36 V spełniają wysokie wymagania w zakresie wydajności cięcia, komfortu obsługi i precyzji taki istotnej podczas
pracy przy więźbie dachowej, wokół domu i na terenach komunalnych.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Pilarki akumulatorowe są idealne do stosowania
w strefach wymagających zachowania ciszy oraz
w zamkniętych pomieszczeniach. Pracują tak
cicho, że operator nie musi używać ochronników słuchu.
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MSA 160 C-BQ

MSA 200 C-BQ

Pilarka akumulatorowa idealna do prac na terenach wymagających zachowania ciszy, brak konieczności stosowania ochrony
słuchu. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL, hamulec
piły łańcuchowej QuickStop Super, praktyczne korki zbiorników,
piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewniająca dużą precyzję i wydajność cięcia, możliwość użytkowania podczas deszczu.

Pilarka akumulatorowa o większej mocy przeznaczona do prac
na terenach wymagających zachowania ciszy, brak konieczności
stosowania ochrony słuchu. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL, hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super,
praktyczne korki zbiorników, piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewniająca dużą precyzję i wydajność cięcia, możliwość użytkowania
podczas deszczu.

Ciężar: 3,2 kg (bez akumulatora, z zestawem tnącym)
Długość prowadnicy: 25 cm, 30 cm

Ciężar: 3,3 kg (bez akumulatora, z zestawem tnącym)

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 23 min

Długość prowadnicy: 30 cm, 35 cm

Zasięg na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 110 cięć

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 180: do 35 min

kantówki świerkowej o wymiarach 10 cm x 10 cm

Zasięg na jednym naładowaniu akumulatora AP 180: do 150 cięć kantówki
świerkowej o wymiarach 10 cm x 10 cm lub 1 m3 (metr przestrzenny)

Praktyczne akcesoria:
W ofercie STIHL można znaleźć piły
łańcuchowe, prowadnice, środki ochrony
indywidualnej i inne akcesoria – doskonałe
wyposażenie do każdego zadania.
Szczegółowe informacje na stronach
www.stihl.pl.
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Akumulatorowa pilarka do pielęgnacji drzew:
Dla profesjonalistów.
Dla każdego profesjonalisty: Poręczna akumulatorowa pilarka do pielęgnacji drzew STIHL MSA 160 T ustanawia nowe standardy
profesjonalnej pielęgnacji drzew. Niewielki ciężar i lekki akumulator AP 115 umożliwiają ergonomiczne i wygodne cięcie podczas
prac w koronach drzew i zadań wykonywanych z podnośnika. Nowoczesna technologia zastosowana w pilarce STIHL MSA 160 T
umożliwia cichą i ekologiczną pracę – wystarczy nacisnąć włącznik. Dzięki temu urządzenie może być z powodzeniem stosowane
w terenach wymagających zachowania ciszy, a operator nie musi używać ochronników słuchu. Piła łańcuchowa PM3 ¼" gwarantuje czyste i precyzyjne cięcie zapobiegając tym samym uszkodzeniom materiału.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Akumulatorowej pilarki do pielęgnacji drzew można
bez obaw używać również w czasie deszczu. Dzięki
temu zmiany pogody nie wymagają przerywania
pracy. Dzięki temu praca jest wydajna i ekonomiczna.
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MSA 160 T

Bardzo lekka pilarka akumulatorowa a do pielęgnacji drzew
przeznaczona do stosowania na obszarach wymagających
zachowania ciszy. Brak konieczności stosowania ochronników
słuchu, wysoka wydajność cięcia dzięki zastosowaniu piły
łańcuchowej PM3 ¼", praktyczna nakrętka pokrywy koła
napędowego, możliwość pracy podczas deszczu, boczny
napinacz piły łańcuchowej, łatwy rozruch, rozkładany zaczep
do mocowania na lince przeciwupadkowej.
Ciężar: 2,3 kg (bez akumulatora, z zestawem tnącym)
Długość prowadnicy: 25 cm, 30 cm
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 23 min
Zasięg na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 110 cięć kantówki
świerkowej o wymiarach 10 cm x 10 cm

a Zaprojektowana specjalnie z myślą o pracy w koronach drzew i przeznaczona wyłącznie dla osób,

które przeszły szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew
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Podkrzesywarki akumulatorowe:
Swoboda pracy z poziomu podłoża
Uniwersalny charakter podczas pracy z poziomu ziemi: Dzięki niewielkiemu ciężarowi mocne podkrzesywarki akumulatorowe
STIHL HTA 65 i STIHL HTA 85 są niezwykle poręczne i umożliwiają ergonomiczną pracę. Trwały teleskopowy wysięgnik
wyposażony w szybkozłącze obsługiwane bez użycia dodatkowych narzędzi pozwala na optymalną regulację długości wysięgnika
STIHL HTA 85. Dzięki temu rozwiązaniu przycinanie wysokich gałęzi z poziomu ziemi nie stanowi żadnego problemu. Dodatkowym
atutem obu modeli podkrzesywarek akumulatorowych jest ich niezwykle cicha praca. Obu urządzeń można z powodzeniem
używać bez stosowania ochronników słuchu, również na terenach wymagających zachowania ciszy.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Komfortowy, plecakowy system nośny RTS-HT z możliwością dopasowania do wzrostu użytkownika umożliwia
wyjątkowo lekką i ergonomiczną pracę, szczególnie w
przypadku długotrwałych zastosowań.
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NOWOŚĆ

Wyjątkowo lekka i mocna podkrzesywarka akumulatorowa do
prac wokół domu i w ogrodzie, do zastosowań w sadownictwie
oraz przy profesjonalnej pielęgnacji drzew. Poręczna, wyposażona
w piłę łańcuchową PM3 ¼" gwarantującą wyjątkową precyzję
wcinania i doskonałą wydajność cięcia. Niski poziom wibracji
i cicha praca sprawiają, że nadaje się idealnie do zastosowania
na terenach miejskich. Boczny napinacz piły łańcuchowej,
możliwość pracy podczas deszczu, długość całkowita 240 cm.

Podkrzesywarka akumulatorowa na wysięgniku teleskopowym
do profesjonalnej pielęgnacji drzew. Lekka i mocna, wyposażona
w piłę łańcuchową PM3 ¼" gwarantującą wyjątkową precyzję
wcinania i doskonałą wydajność cięcia. Niski poziom wibracji i
cicha praca sprawiają, że nadaje się idealnie do zastosowania na
terenach miejskich. Boczny napinacz piły łańcuchowej, możliwość
pracy podczas deszczu, długość całkowita 270 – 390 cm.

Ciężar: 3,8 kg (bez akumulatora, z zestawem tnącym)

Ciężar: 4,9 kg (bez akumulatora, z zestawem tnącym)

Długość prowadnicy: 25 cm

Długość prowadnicy: 30 cm

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 23 min

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 23 min

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 180: do 40 min

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 180: do 40 min

Zasięg na jednym naładowaniu akumulatora AP 180: do 160 cięć

Zasięg na jednym naładowaniu akumulatora AP 180: do 160 cięć

kantówki świerkowej o wymiarach 10 cm x 10 cm

kantówki świerkowej o wymiarach 10 cm x 10 cm
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Sekator akumulatorowy:
Wspomaganie dla najlepszego cięcia
Mocne cięcie, lekka praca: Nowy akumulatorowy sekator do gałęzi STIHL ASA 85 bez problemu przecina gałęzie o grubości
nawet do 45 mm. Indywidualnie regulowane rozwarcie ostrzy można dostosować do różnej grubości gałęzi. To oszczędność
czasu i energii. Ergonomiczny system nośny akumulatora ułatwia całodzienną pracę. Wszystkie te zalety sprawiają, że
STIHL ASA 85 jest idealnym partnerem każdego profesjonalisty. Przycinanie i pielęgnacja roślin ogrodowych, parkowych,
drzew w sadach i szkółkach: STIHL ASA 85 oferuje mocne cięcie w każdej sytuacji.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Ergonomiczny system nośny akumulatora zapewnia wysoki
komfort pracy. Optymalne rozłożenie ciężaru chroni mięśnie
pleców operatora. Szlufki na szelkach umożliwiają osobom
prawo- i leworęcznym prowadzenie przewodu zasilającego
bezpośrednio przy ciele.

10

ASA 85
NOWOŚĆ

Mocny sekator akumulatorowy do gałęzi o średnicy do 45 mm.
Idealny do prac związanych z przycinaniem podczas pielęgnacji
zieleni na terenach komunalnych, w sadownictwie, szkółkach
drzew i winnicach. Trwała obudowa z aluminium, ergonomiczny
uchwyt, odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznych, 4-stopniowa
elektroniczna regulacja rozwarcia ostrzy. Sterownik odpowiedzialny za zmianę pomiędzy trybem cięcia proporcjonalnego
i impulsowego.
Ciężar: 980 g (bez akumulatora i systemu nośnego, z ostrzami)
Maks. grubość gałęzi: 45 mm
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 300 min
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 180: do 480 min

Praktyczne akcesoria:
Pełna kontrola
Bezpieczeństwo bierne rozpoczyna się od
pewnego uchwytu precyzyjnie wspomaganego
odpowiednią rękawicą roboczą. STIHL posiada
bogatą ofertę różnych rękawic roboczych.
Szczegółowe informacje na stronach
www.stihl.pl.
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Kosy akumulatorowe:
Ciche. Lekkie. Mocne.
Dzięki kosom akumulatorowym STIHL FSA 65, FSA 85 i nowym modelom FSA 90 oraz FSA 90 R pielęgnacja trawnika jest jeszcze
przyjemniejsza – niezależnie czy jesteś profesjonalistą, czy użytkownikiem okazjonalnym. Doskonale wyważone urządzenia pozwalają
na dokładne i łatwe koszenie oraz wyrównywanie krawędzi. Duża średnica robocza i mocne akumulatory umożliwiają wydajną i mobilną
pracę. Dodatkową zaletę stanowi niski poziom hałasu i wibracji. Nowe modele FSA 90 i FSA 90 R stanowią rozszerzenie spektrum
zastosowań akumulatorowych kos mechanicznych STIHL. W ofercie można znaleźć kosy z uchwytem oburęcznym i obwiedniowym.
Zależnie od potrzeb można wybrać różne głowice tnące, nożyki z tworzywa sztucznego i tarcze tnące do trawy. Dzięki możliwościom
wyboru nowe kosy mechaniczne idealnie nadają się do prac na dużych powierzchniach i wszechstronnych zastosowań.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Kosa mechaniczna FSA 90 z funkcją ECOSPEED w połączeniu z tarczą tnącą do trawy GSB 25044 o niskiej skłonności
do wibracji jest doskonałym pomocnikiem podczas wszystkich prac na terenach miejskich. Dzięki niej można zdecydowanie ograniczyć ilość materiału wyrzucanego w powietrze
podczas pracy jak i poziom hałasu.
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FSA 65

FSA 85
Akumulatorowa kosa mechaniczna do prac wykończeniowych. Średnica robocza
300 mm, gumowany uchwyt
2-częściowy, płynna regulacja
uchwytu pałąkowego, automatyczna regulacja długości
żyłki poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże, cicha
praca – brak konieczności stosowania ochronników słuchu,
możliwość pracy podczas
deszczu.

Akumulatorowa kosa mechaniczna do wykaszania trawy
wzdłuż przeszkód oraz wokół
drzew i krzewów. Średnica
robocza 350 mm, płynna
regulacja uchwytu pałąkowego, beznarzędziowa regulacja
uchwytu, automatyczna regulacja długości żyłki poprzez
naciśnięcie głowicy tnącej o
podłoże, cicha – brak konieczności stosowania ochronników
słuchu, płynna regulacja obrotów, pałąk dystansowy, możliwość pracy podczas deszczu.

Ciężar: 2,7 kg (bez akumulatora,
z narzędziem tnącym i osłoną)
Czas pracy na jednym

Ciężar: 2,8 kg (bez akumulatora, z

naładowaniu akumulatora AP 115:

narzędziem tnącym i osłoną)

do 40 min

Czas pracy na jednym
naładowaniu akumulatora AP 160:
do 30 min

FSA 90 R

NOWOŚĆ
Dostępna w sprzedaży
od lata 2015!

FSA 90
Akumulatorowa kosa mechaniczna do wykaszania dużych
powierzchni porośniętych
twardą trawą. Średnica robocza 380 mm wraz z głowicą
tnącą, uchwyt obwiedniowy,
uchwyt obsługowy z funkcją
preselekcji prędkości obrotowej ECOSPEED, prosty pas
nośny, brak konieczności stosowania ochrony słuchu, możliwość pracy podczas deszczu.

NOWOŚĆ
Dostępna w sprzedaży
od lata 2015!

Akumulatorowa kosa mechaniczna do wykaszania dużych
powierzchni porośniętych
twardą trawą. Średnica robocza 260 mm, tarcza tnąca
do trawy, uchwyt oburęczny,
uchwyt obsługowy z funkcją
preselekcji prędkości obrotowej ECOSPEED, szelki, brak
konieczności stosowania
ochronników słuchu, możliwość pracy podczas deszczu.

Ciężar: 2,8 kg (bez akumulatora,

Ciężar: 3,2 kg (bez akumulatora, z

z narzędziem tnącym i osłoną)

narzędziem tnącym i osłoną)

Czas pracy na jednym

Czas pracy na jednym

naładowaniu akumulatora AP 180:

naładowaniu akumulatora AP 180:

do 21 min

do 30 min
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Akumulatorowe nożyce do żywopłotów i krzewów:
Zadbają o perfekcyjną formę każdego zakątka ogrodu
Nożyce STIHL HSA 25 szczególnie dobrze nadają się do przycinania i pielęgnacji ozdobnych krzewów drobnolistnych, wiecznie
zielonych żywopłotów i wyrównywania krawędzi trawników. Są lekkie, poręczne i wyróżniają się wysoką precyzją roboczą oraz
niespotykaną łatwością obsługi. Praca akumulatorowymi nożycami do żywopłotów HSA 66 i HSA 86 jest równie wydajna i
skuteczna. Szlifowana diamentowo listwa tnąca stanowi gwarancję doskonałej wydajności cięcia. Niewielki ciężar i stała prędkość
skokowa zapewniają wysoki komfort pracy. Akumulatory litowo-jonowe oraz nowoczesne silniki sprawiają, że urządzenie jest
niezwykle wytrzymałe i niespotykanie ciche.

HSA 25
Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Do regularnej pielęgnacji listwy tnącej zalecamy rozpuszczalnik do żywicy STIHL Superclean. Zapobiega to zapiekaniu się listwy tnącej umożliwiając tym samym osiągnięcie
maksymalnej wydajności cięcia i długości czasu pracy na
jednym ładowaniu akumulatora.

NOWOŚĆ

Akumulatorowe nożyce do krzewów wyposażone w listwę
tnącą do przycinania i pielęgnacji niższych, wiecznie zielonych
żywopłotów oraz ozdobnych krzewów drobnolistnych, do gałęzi
o maksymalnej grubości 8 mm. Wyposażone w listwę tnącą do
trawy odpowiednią również do przycinania krawędzi trawnika
wokół tarasu, rabat kwiatowych i krawędzi budynków. Ergonomiczny, gumowany uchwyt, listwa dwuskokowa zapewniająca
precyzyjne cięcie i niski poziom wibracji. Akumulatorowe nożyce
do krzewów STIHL HSA 25 nie są kompatybilne z systemem
akumulatorowym STIHL – zastosowany akumulator pasuje
wyłącznie do tego modelu urządzenia, możliwość pracy
podczas deszczu.
Zakres dostawy:
1 x akumulator 10,8 V / 2,0 Ah, 1 x ładowarka, 1 x listwa tnąca do krzewów,
długość listwy tnącej 17 cm, 1 x listwa tnąca do trawy, szerokość listwy tnącej
11 cm, 1 x torba transportowa kolor czarny/pomarańczowy, z przelotkami
do montażu na ścianie
Ciężar: 0,6 kg (bez akumulatora, z narzędziem tnącym)
Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora: do 110 min
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HSA 66
Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów przekonują wysoką
wydajnością i niewielkim ciężarem oraz stałą ilością skoków
nawet w przypadku dużych obciążeń i wymagających zastosowań. Odstępy pomiędzy zębami 30 mm, geometria listwy
tnącej o kształcie kropli wody zapewnia stabilniejsze trzymanie
gałęzi pomiędzy zębami, jednostronnie szlifowana listwa tnąca,
zintegrowana osłona końcówki listwy tnącej, przykręcana
osłona listwy tnącej, możliwość pracy podczas deszczu.

Pas do akumulatora STIHL umożliwia znaczną redukcję
ciężaru urządzenia, ponieważ podczas pracy akumulator nie
znajduje się w urządzeniu, lecz jest zamocowany do pasa.
Dzięki temu całkowity ciężar urządzenia trzymanego w
dłoniach zostaje zmniejszony nawet o 1 kg.

Ciężar: 3,1 kg (bez akumulatora)
Długość prowadnicy: 50 cm
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 80 min
Zasięg na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 260 m²
żywopłotu techniką przycinania

HSA 86

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wyższej mocy i większej
wydajności przy jednocześnie niewielkim ciężarze i stałej ilości
skoków nawet w przypadku dużych obciążeń podczas przycinania.
Odstępy pomiędzy zębami 33 mm, dwustronnie szlifowane zęby
tnące, przykręcane osłony, możliwość pracy podczas deszczu.
Ciężar: 3,0 kg (z listwą tnącą o długości 45 cm, bez akumulatora),
3,3 kg (z listwą tnącą o długości 62 cm, bez akumulatora)
Długość prowadnicy: 45 cm, 62 cm
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 80 min
Zasięg na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 340 m²
żywopłotu techniką przycinania
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Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku:
Wcale nie trzeba być wysokim
Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku HLA 65 i HLA 85 imponują dalekim zasięgiem, doskonałym wyważeniem
i ergonomią. Nowe akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku STIHL HLA 85 wyposażone w teleskopowy wysięgnik
pozwalają na pracę na wysokości nawet do ok. 5 m. Obustronnie szlifowane profesjonalne listwy tnące oraz możliwość
indywidualnej regulacji do cięć ponad głową, cięć w pionie i w niewielkiej odległości od podłoża zapewniają szybki postęp
pracy i czyste cięcie. Dzięki optymalnemu rozłożeniu ciężaru urządzenie prowadzi się bardzo komfortowo.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Przycinany materiał można zbierać do specjalnego korytka i
odprowadzać w odpowiednie miejsce. Przycinany materiał
można utrzymywać z dala od przycinanego żywopłotu
również w przypadku cięć w pionie. Dzięki temu żywopłot
zachowuje swą piękną naturalną zieleń.
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HLA 65

HLA 85
115°
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Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku do pielęgnacji wysokich i szerokich żywopłotów. Stała ilość skoków noża
nawet w przypadku większych obciążeń, składane, możliwość
idealnego dostosowania do cięcia w pionie, cięć ponad głową
oraz w niewielkiej odległości od podłoża, wychylna listwa tnąca
z regulacją w zakresie 115°, duży zasięg, dwustronnie szlifowane
zęby listwy tnącej, długość transportowa 125 cm, możliwość
pracy podczas deszczu, długość całkowita 205 cm.

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku do profesjonalnych zastosowań, duży zasięg dzięki wysięgnikowi teleskopowemu. Płynna regulacja obrotów, możliwość idealnego dostosowania do cięcia w pionie, cięć ponad głową oraz w niewielkiej
odległości od podłoża, wychylna listwa tnąca z regulacją w
zakresie 115°, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej, praktyczna regulacja długości wysięgnika za pomocą dźwigni, długość transportowa 180 cm, kompatybilne z RTSHT, możliwość
pracy podczas deszczu, długość całkowita 260 do 330 cm.

Ciężar: 3,5 kg (bez akumulatora)
Długość całkowita: 205 cm

Ciężar: 4,4 kg (bez akumulatora)

Długość prowadnicy: 50 cm

Długość całkowita: 260 – 330 cm

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 80 min

Długość prowadnicy: 50 cm

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 160: do 120 min

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 80 min

Zasięg na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 340 m² żywopłotu

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 160: do 120 min

techniką przycinania

Zasięg na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 340 m² żywopłotu
techniką przycinania

17

Zamiatarka akumulatorowa:
Stworzona do codziennego sprzątania
Szkolne dziedzińce, hale magazynowe, stacje benzynowe… Zamiatarka akumulatorowa KGA 770 jest idealnym i w pełni
profesjonalnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie występuje konieczność regularnego oczyszczania znacznych powierzchni.
Dzięki zaawansowanej technologii akumulatorowej STIHL szczotki obracają się zawsze z optymalną prędkością – również w
pobliżu przeszkód i w narożnikach. Urządzenie skutecznie usuwa większe zanieczyszczenia i robi to zdecydowanie szybciej
niż tradycyjna miotła. Bez żadnych magicznych sztuczek.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Centralna regulacja wysokości zamiatarki obsługiwana
bezpośrednio z uchwytu pozwala dostosować ustawienie
urządzenia do różnych warunków, np. rodzaju zanieczyszczeń i podłoża. Dzięki temu sprzątanie zawsze przebiega
szybko i optymalnie.
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KGA 770

Zamiatarka akumulatorowa do oczyszczania dużych powierzchni
w budynkach i na terenach zewnętrznych. System zamiatania
STIHL MultiClean PLUS, 8-stopniowa centralna regulacja
wysokości, boczne rolki prowadzące, uchwyt transportowy,
możliwość przechowywania w pozycji pionowej, ergonomiczny
uchwyt z 2-stopniową regulacją wysokości, bardzo łatwe i
komfortowe przemieszczanie urządzenia gwarantowane
przez akumulatorowy napęd szczotek talerzowych i walca
zamiatającego. Wyjątkowo skuteczne oczyszczanie obrzeży
i narożników, nawet podczas postoju urządzenia. Pojemność
zbiornika 50 l, szerokość robocza 77 cm.
Ciężar: 16 kg (bez akumulatora)
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 115: do 105 min

Zastosowania
W budynkach:
• Kamienna posadzka (np. płytki, granit)
• astrych powlekany
Obszar zewnętrzny:
• Asfalt
• Beton płukany
• Podłoże zespolone (np. kostka mineralna, granit)
• Kamienie brukowe
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Dmuchawa akumulatorowa:
Zdmuchiwanie liści i nie tylko
Uciążliwe i żmudne grabienie to już przeszłość. Dmuchawa akumulatorowa STIHL BGA 85 pozwala na błyskawiczne zdmuchiwanie
i usuwanie suchych liści, resztek przycinanych roślin, odpadów itp. Wysoka moc, niewielki ciężar, cicha praca i bezprzewodowa
swoboda sprawiają, że urządzenie jest komfortowym i niezawodnym pomocnikiem w pracach przydomowych i na terenach
komunalnych. Niezwykle cicha praca umożliwia zastosowanie na terenach wymagających zachowania ciszy, jak np. w pobliżu
szkół i szpitali.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Płynna regulacja obrotów BGA 85 pozwala na wydajną
pracę i sprawia, że urządzenie jest idealne do zastosowań
na terenach wymagających zachowania ciszy. Dostarczana
moc jest odpowiednia do realizacji danego zadania, co
stanowi gwarancję długiej pracy urządzenia i chroni
środowisko naturalne.
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BGA 85

Dmuchawa akumulatorowa o wyjątkowo łatwej i komfortowej
obsłudze. Okrągła dysza, gumowany uchwyt 2-częściowy,
płynna regulacja obrotów, bardzo cicha praca. Do wyjątkowo
długotrwałych prac polecamy stosowanie plecakowego
akumulatora AR 900. Możliwość pracy podczas deszczu
Ciężar: 3,2 kg (bez akumulatora)
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 180: do 23 min
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AR 900: do 110 min

Praktyczne akcesoria:
Dla zwiększenia komfortu pracy
BGA 85 STIHL oferuje różne
opcjonalne systemy nośne.
Szczegółowe informacje na stronie 35
lub na stronach www.stihl.pl.
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Przecinarka akumulatorowa:
Niewielkie wymiary. Wielka skuteczność.
Niewielkie wymiary, wielka skuteczność: Nowa przecinarka akumulatorowa STIHL TSA 230 jest nie tylko pierwszą na rynku
przecinarką akumulatorową z tarczą tnącą o średnicy 230 mm, wyróżnia ją ponadto niewielki ciężar 3,9 kg (bez akumulatora)
i kompaktowe rozmiary. Dzięki zastosowaniu ekologicznej technologii akumulatorowej przecinarka sprawnie i czysto wykonuje
swoje zadania w budynkach i na wolnym powietrzu. Montowane seryjnie przyłącze wody i optymalnie dopasowane akcesoria
umożliwiające podłączenie przecinarki do odkurzacza pozwalają na skuteczne wiązanie pyłu powstającego podczas pracy. Dzięki
głębokości cięcia wynoszącej nawet 70 mm kompaktowa przecinarka STIHL TSA 230 oferuje bardzo szerokie spektrum
zastosowań.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
STIHL TSA 230 jest pierwszą na świecie przecinarką
akumulatorową przeznaczoną również do prac związanych
z wykończeniem wnętrz. Dostępny jako wyposażenie
dodatkowe ogranicznik głębokości dzięki zintegrowanemu
króćcowi umożliwia odsysanie pyłu powstającego podczas
pracy za pomocą odkurzacza podłączonego do urządzenia.
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TSA 230
NOWOŚĆ

Pierwsza na świecie przecinarka akumulatorowa z tarczą tnącą
230 mm do przecinania na mokro. Możliwość zastosowania
w pomieszczeniach i na zewnątrz, głębokość cięcia do 70 mm,
możliwość pracy podczas deszczu, przyłącze wody, blokada
wrzeciona, bezobsługowy napęd pasowy.
Ciężar: 3,9 kg (bez tarczy tnącej i akumulatora)
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AP 180: do 15 min

W ofercie STIHL można znaleźć
doskonałe diamentowe tarcze
tnące do betonu, asfaltu i kamienia
naturalnego oraz tarcze tnące z
lepiszczem z żywic syntetycznych
przeznaczone do cięcia stali,
asfaltu i kamienia.

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora AR 900: do 75 min

Praktyczne akcesoria:
Ogranicznik głębokości
Ogranicznik głębokości z króćcem odsysającym
umożliwia prawie bezpyłowe cięcie na sucho
mineralnych materiałów budowlanych w zamkniętych pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.
Precyzyjna, płynna regulacja głębokości cięcia.
Więcej informacji na www.stihl.pl.
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Akumulatorowe kosiarki do trawy VIKING:
Zielone światło dla pielęgnacji ogrodu
Wszystkie modele naszych kosiarek są wyposażone w centralną regulację wysokości cięcia, a dzięki innowacyjnym systemom
składania i regulacji ich przechowywanie nie wymaga wiele miejsca. Doskonałym rozwiązaniem jest niepowtarzalny pojedynczy
uchwyt montowany w modelach C. Dzięki niemu zakładanie i zdejmowanie kosza jest bardziej komfortowe niż kiedykolwiek.
Dostępny jako wyposażenie dodatkowe zestaw do mulczowania pozwala przekształcić kosiarkę akumulatorową w urządzenie
wielofunkcyjne: rozdrobnione źdźbła trawy są pozostawiane na trawniku, a nie trafiają do kosza – to cenny nawóz naturalny
dostarczający glebie wilgoci składników mineralnych.

Wskazówka VIKING
dla profesjonalistów:
Dla uzyskania gęstej i zdrowej wegetacji zalecamy użycie
zestawu do mulczowania i przezbrojenie kosiarki akumulatorowej w kosiarkę wielofunkcyjną. Mulczowany pokos
stanowi nawóz i pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze.
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MA 339 / MA 339 C

MA 443 / MA 443 C

Szerokość cięcia wynosząca 37 cm i wysokość cięcia regulowana centralnie w zakresie od 30 do 70 mm sprawiają, że urządzenia
te są nieodzownymi pomocnikami podczas pracy na terenach
wymagających zachowania ciszy.

Wydajność i komfort koszenia: Kosiarki akumulatorowe Serii 4
z pojemnym plastikowym koszem (55 l) ze zintegrowanym
wskaźnikiem napełnienia.
Ciężar: 18 kg (bez akumulatora) / 20 kg (bez akumulatora)

Ciężar: 12 kg (bez akumulatora) / 13 kg (bez akumulatora)

Szerokość cięcia: 41 cm

Szerokość cięcia: 37 cm

Wydajność* na jednym ładowaniu akumulatora AP 160: do 330 m² trawnika

Wydajność* na jednym ładowaniu akumulatora AP 115: do 220 m² trawnika

Wydajność* na jednym ładowaniu akumulatora AP 180: do 370 m² trawnika

Wydajność* na jednym ładowaniu akumulatora AP 160: do 300 m² trawnika

Szczegółowe informacje
można znaleźć pod adresem
* Wydajność na jednym ładowaniu akumulatora. Oprócz typu stosowanego akumulatora na rzeczywistą wydajność powierzchniową
mają również wpływ inne czynniki, jak np. struktura trawnika. Ładowanie akumulatora podczas koszenia lub zastosowanie większej
ilości akumulatorów pozwala zwiększyć wydajność

www.stihl.pl.
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Akumulator plecakowy AR 900:
Ma w sobie to coś
Akumulator STIHL AR 900 dysponuje pięciokrotnie większą energią niż sprawdzony akumulator STIHL AP 180. Dzięki temu
akumulator oddaje użytkownikowi do dyspozycji pojemność wystarczającą do realizacji naprawdę długotrwałych prac. Podstawa
zapewnia bezpieczne przechowywanie akumulatora. Gdy urządzenie nie jest używane, akumulator wystarczy odłączyć od
adaptera i odstawić. Adapter umożliwia połączenie akumulatora plecakowego AR 900 z innymi urządzeniami z wyposażonymi
w system akumulatorowy STIHL.

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
Zależnie od potrzeb przewód można umieścić w kanale na
proﬁlowanej płycie – po stronie prawej lub lewej, na górze
lub na dole. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikowi
możliwość pracy w komfortowych warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
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AR 900

Plecakowy akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności
umożliwiającej długą pracę bez konieczności ponownego
ładowania. Wytrzymała obudowa ze zintegrowanym uchwytem
transportowym i podstawą, komfortowy system nośny, z torbą
i adapterem. Akumulator AR 900 nie jest przeznaczony do
pracy podczas deszczu.
Ciężar całkowity: 7,1 kg
Ciężar Akku: 6,4 kg
Moc akumulatora*: 891 Wh
Wskaźnik poziomu naładowania: 6 diod LED

Praktyczne akcesoria:
Walizka systemu akumulatorowego
STIHL umożliwia wygodny transport i
przechowywanie akumulatora AR 900
oraz ładowarki.
Szczegółowe informacje na stronie 35
lub na stronach www.stihl.pl.
* Moc akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta. W celu wydłużenia żywotności energia
dostępna podczas praktycznego użytkowania może być niższa.
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Innowacyjna technologia w każdym calu:
System akumulatorowy 36 V STIHL i VIKING
Sercem urządzeń akumulatorowych STIHL i VIKING są innowacyjne akumulatory litowo-jonowe. Zalety: Duża moc, długa
żywotność, krótki czas ładowania, brak efektu pamięci i kompatybilność z wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi STIHL.
Przy długotrwałych pracach, np. profesjonalnej pielęgnacji zieleni zalecamy zamianę akumulatorów STIHL oraz stosowanie
akumulatora AR 900. Autoryzowany Dealer STIHL chętnie udzieli wszelkich porad.

Długa żywotność i trwałość
W akumulatorach STIHL montowane są wyłącznie wybrane
ogniwa litowo-jonowe spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa. Ich wytrzymałość sięga nawet 1200 cykli
pełnego ładowania przy jednocześnie znikomym zjawisku
redukcji pojemności. Cykl
ładowania należy rozumieć
jako całkowite naładowanie
i rozładowanie akumulatora.

Stała moc
Moc akumulatora pozostaje
niezmienna przez cały okres
jego eksploatacji. Dzięki temu
długotrwała praca jest możliwa
w takim samym stopniu, jak
w przypadku urządzeń spalinowych.

Szybka wymiana i
ładowanie
Rozładowany akumulator
można błyskawicznie zastąpić
nowym. Wskaźnik LED (podczas ładowania diody świecą
kolorem zielonym) gaśnie w
momencie, gdy akumulator
jest całkowicie naładowany.

Możliwość pracy podczas
deszczu
Urządzeń akumulatorowych STIHL można
bez obaw używać
również w czasie deszczu*.
(Należy przestrzegać informacji
umieszczonych na tabliczkach
na urządzeniu oraz zapisów
instrukcji obsługi.)

Wskazówka STIHL
dla profesjonalistów:
AL 500 – nowoczesna technika szybkiego ładowania
umożliwia całkowite naładowanie akumulatora AP 180 w
ciągu zaledwie 25 min.

* Deszcz, mgła i inne rodzaje opadów mogą mieć różne natężenie.
Urządzeń akumulatorowych STIHL nie wolno używać w warunkach
ekstremalnych. Akumulatory przechowywać z dala od środowiska
o znacznym zasoleniu i zanieczyszczonych płynów. Po zakończeniu
pracy akumulator trzeba osuszyć. Ładowarek należy używać wyłącznie
w suchych pomieszczeniach.

28

AP 115

AP 160

AP 180

AR 900

Czas ładowania (min) a
AL 100

110/140

150/165

160/210

–

AL 300

25/55

35/60

40/70

190/250

AL 500

20/25

35/60

20/25

100/130

STIHL MSA 160 C-BQ

23

35

40

180

STIHL MSA 200 C-BQ

20

30

35

160

STIHL MSA 160 T

23

35

40

180

STIHL HTA 65

23

35

40

180

STIHL HTA 85

23

35

40

180

STIHL FSA 65

40

60

70

330

STIHL FSA 85

20

30

35

160

STIHL FSA 90 R
(z żyłkową głowica tnącą)

15

18

21

100

STIHL FSA 90
(z tarczą tnącą do trawy)

23

26

30

150

STIHL HSA 66

80

120

140

660

STIHL HSA 86

80

120

140

660

STIHL HLA 65

80

120

140

660

STIHL HLA 85

80

120

140

660

STIHL BGA 85

13

20

23

110

STIHL KGA 770

105

160

180

–

STIHL TSA 230

8

13

15

75

STIHL ASA 85

300

420

480

–

Czas pracy akumulatora (do .. min) b

Wydajność na jednym naładowaniu akumulatora

(do .. m2) b

VIKING MA 339

220

300

340

–

VIKING MA 339 C

220

300

340

–

VIKING MA 443

250

330

370

–

VIKING MA 443 C

250

330

370

–

Zalecany zestaw

a Czas ładowania w minutach do 80% pojemności /100 % pojemności
b Podany czas pracy i dane dotyczące wydajności powierzchniowej są wartościami orientacyjnymi

i mogą się różnić w zależności od rodzaju zastosowania i pielęgnowanej roślinności
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HTA
85

NOW
OŚĆ
HTA
65

MSA
160
T

MSA
160
C-BQ

MSA
200
C-BQ

Przegląd najważniejszych zalet systemu akumulatorowego

Technologia akumulatorowa (litowo-jonowa)
Typy silników (szczotkowy DC / bezszczotkowy EC)

–/

Ciężar bez akumulatora (kg)

3,2

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))

83 a

84 a

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

94 a
2,0 / 2,0 d

Wartość drgań uchwyt przedni/tylny (m/s2)
Wartość drgań (m/s2)

–/
c

3,3

2,3

81 a

76 a

76 a

95 a

93 a

93 a

93 a

4,5 / 4,0 d

2,5 / 2,5 d

2,5 / 2,5 d

1,0 / 1,0 d

/4 " P

1

/4 " P

c

–
1

/4 " P

–
1

/4 " P

–
1

/4 " P

Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ

PM3

PM3

PM3

PM3

PM3

Prowadnice Rollomatic E
(długość prowadnicy, cm) b

25
30

30
35

25
30

25

30

Pojemność zbiornika oleju (cm3)

210

210

105

–

–

–

–

–

–

–

Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)
Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super (Q)
Maksymalna grubość gałęzi (mm)

–

–

–

–

–

Standardowe narzędzie tnące

–

–

–

–

–

Średnica żyłki (mm)

–

–

–

–

–

Średnica robocza (mm)

–

–

–

–

–

Regulacja obrotów

płynna regulacja

płynna regulacja

płynna regulacja

płynna regulacja

płynna regulacja

Pałąk dystansowy

–

–

–

–

–

Stojak

–

–

–

Długość przewodu zasilającego (m)

–

–

–

–

–

Długość całkowita z zestawem tnącym (cm)

–

–

–

240

270 – 390

Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
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3,8

–/
4,9 c

–

1

–/
c

–

Podziałka

–/
c

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
Q = Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super
R = uchwyt obwiedniowy
T = Pilarka do pielęgnacji drzew
PM3 = Picco Micro 3

a	Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

e	Ciężar bez akumulatora i systemu nośnego

b	W zależności od typu pilarki rzeczywista długość cięcia może być

f	Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną

mniejsza niż wartość podana w tabeli.
c	Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
d	Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s 2

g	Ciężar bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony
h	Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 1,5 dB(A)
i	Niepewność pomiarowa wg EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s 2

FSA
65

FSA
85

NOW
OŚĆ
FSA
90

NOW
OŚĆ
FSA
90

R
NOW
OŚĆ
ASA
85

–/

–/

–/

–/

–/

0,98

e

2,7

f

2,8

f

2,8

g

3,2 g

< 70 h

75 a

77 a

78 a

73 a

–

91 a

94 a

90 a

84 a

–

1,3 / 1,1 d

1,4 / 0,8 d

4,8/3,5 d

1,0 / 1,0 d

< 2,5 i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

45

–

–

–

–

–

Głowica tnąca AutoCut C 4-2

Głowica tnąca AutoCut C 4-2

Głowica tnąca AutoCut 25-2

Tarcza tnąca 260-2

–

2,0

2,0

2,4

–

–

300

350

380

260

elektroniczna regulacja

stałe obroty

płynna regulacja

płynna regulacja

płynna regulacja

–

–

–

–

–

1,6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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NOW
OŚĆ
HLA
85

HLA
65

HSA
86

HSA
66

NOW
OŚĆ
HSA
25

Przegląd najważniejszych zalet systemu akumulatorowego

Technologia akumulatorowa (litowo-jonowa)
Typy silników (szczotkowy DC / bezszczotkowy EC)

–/

–/

–/

–/

0,6 i

3,1

3,0
3,3

3,5

4,4

Poziom ciśnienia akustycznego a (dB(A))

70

83

83

85

75

Poziom mocy akustycznej a (dB(A))

80

94

94

94

94

Wartość drgań uchwyt przedni/tylny (m/s2)

–

3,7 / 2,3 c

3,7 / 2,3 c

3,5 / 3,5 c

2,0 / 2,0 c

1,2 c

–

–

–

–

50

103

98

205

260 – 330

stałe obroty

płynna regulacja

płynna regulacja

płynna regulacja

płynna regulacja

Prędkość powietrza b (m/s)

–

–

–

–

–

Wydajność turbiny (m /h)

–

–

–

–

–

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Odstęp pomiędzy zębami (mm)

19

30

33

33

33

Maksymalna grubość gałęzi (mm)

8

23

26

–

–

Maksymalna głębokość cięcia (mm)

–

–

–

–

–

Średnica tarczy tnącej (mm)

–

–

–

–

–

Wysokość zęba (mm)

13

19

21

–

–

Długość listwy tnącej (cm)

17

50

45
62

50

50

Zęby szlifowane diamentowo

tak

jednostronnie

dwustronnie

–

–

Osłona końcówki listwy tnącej

tak

zintegrowana

przykręcana

–

–

Stopka

–

–

–

–

Szerokość robocza (cm)

–

–

–

–

–

Pojemność zbiornika (l)

–

–

–

–

–

Centralna regulacja wysokości

–

–

–

–

–

Docisk szczotek

–

–

–

–

–

Szerokość cięcia (cm)

–

–

–

–

–

Wysokość cięcia (mm)

–

–

–

–

–

Kosz (l)

–

–

–

–

–

Funkcja mulczowania

–

–

–

–

–

Ciężar bez akumulatora (kg)

Wartość drgań (m/s2)
Długość całkowita z zestawem tnącym (cm)
Regulacja obrotów

b

3

Ilość skoków (1/min)

Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe

32

/–

a	Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

f	Niepewność pomiarowa wg EN 12096 = 0,85 m /s²

b	Z dyszą okrągłą w trybie dmuchawy

g	Niepewność pomiarowa wg EN 12096 = 0,65 m /s²

c	Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m /s²

h Ciężar bez akumulatora i tarczy tnącej

d	Niepewność pomiarowa wg EN 12096 = 0,32 m /s²

i	Ciężar bez akumulatora, z narzędziem tnącym

e	Niepewność pomiarowa wg EN 12096 = 0,51 m /s²

j Pomiar z tarczami tnącymi w cięciu wg EN 60745-2-22

BGA
85

NOW
OŚĆ
TSA
230

MA 3
39 /
MA 3
39 C

MA 4
43 /
MA 4
43 C

–/

–/

–/

16,0

3,2

3,9 h

12 / 13

18 / 20

64

83

103 j

77

80

80

98

114 j

90

94

< 2,5 / < 2,5 c

–

3,5 / 3,5 c

KGA
770

–/

/–

–

–
0,63 / 1,02

–

–

2,5

–

–

55

–

–

–

płynna regulacja

płynna regulacja

–

–

–

46

–

–

–

–

650

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

70

–

–

–

–

230

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

77

–

–

–

–

50

–

–

–

–

8-poziomowa

–

–

5-poziomowa

6-poziomowa

–

–

–

–

–

–

–

37

41

–

–

–

30 – 70

25 – 75

–

–

–

40

55

–

–

–

c

d

e

1,70 / 1,30 g
f
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Praktyczne akcesoria:
indywidualne jak potrzeby użytkownika

34

System nośny – Pas na akumulator
Trwały i ergonomiczny pas do litowo-jonowych akumulatorów
STIHL. Zredukowany ciężar całkowity, dzięki zawieszeniu
akumulatora na specjalnym pasie. Energia jest przekazywana
za pośrednictwem lekkiego adaptera akumulatorowego
połączonego z urządzeniem za pomocą elastycznego przewodu.

Zasobniki do akumulatorów
Dwie różne walizki systemu akumulatorowego STIHL umożliwiają wygodny transport i przechowywanie akumulatorów i
ładowarek oraz AR 900 z ładowarką. Walizki są kompatybilne
z innymi akcesoriami Sortimo L-BOXX i idealnie dopasowują
się do systemu samochodowego Sortimo Globelyst. Do przechowywania 4 akumulatorów lub 2 akumulatorów i ładowarki.

Kieszeń do pasa na
akumulator
Do przechowywania dodatkowych akumulatorów i innych
akcesoriów, jak np. okulary
ochronne, rękawice i rozpuszczalnik do żywicy w sprayu.
Mocowanie na pasie.

Torba na akumulator
Lekka, wytrzymała torba do
wygodnego transportu
akumulatora i przechowywania akcesoriów do urządzeń
akumulatorowych STIHL. Do
przechowywania akumulatora
i ładowarki.

Torba
Do transportu i przechowywania urządzeń akumulatorowych STIHL. Do HSA 66,
HSA 86, HLA 65 i BGA 85.
Do wszystkich jednostek
KombiMotor.

Stojak
Zabezpiecza akumulator przed
kontaktem z podłożem. Dodatkowy uchwyt do krótkotrwałego przedłużenia zasięgu. Do
HTA 65, HTA 85 i HLA 85.

Szelki do
pasa na akumulator
Komfortowe szelki zapewniające równomierne rozłożenie
ciężaru. Mocowane do pasa
na akumulator.

Pas
Idealny do komfortowej pracy
akumulatorową kosą STIHL
FSA 65, STIHL FSA 85 i
STIHL FSA 90 R. Wraz z
przelotką mocującą.

Korytko
Do zbierania i usuwania ściętego materiału. Długość listwy
tnącej 50 cm, wygodny montaż
po obu stronach listwy bez użycia dodatkowych narzędzi. Do
HSA 66, HSA 86 oraz wszystkich modeli HSE i HLA.

Pokrywa komory
akumulatora
Do zabezpieczenia komory
akumulatora we wszystkich
urządzeniach akumulatorowych
STIHL i VIKING. W przypadku
długotrwałego przechowywania chroni urządzenie przed
kurzem i brudem.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Stelaż z pasem nośnym
Pas nośny do BGA 85 umożliwiający niemęczącą pracę.
Różne przelotki zapewniają
optymalne wyważenie podczas pracy. W przypadku
stosowania akumulatorów
AR konieczna jest dodatkowa
poduszka amortyzująca.

Poduszka amortyzująca
Z prostym hakiem do AR 900.
Dla STIHL BGA 85

NOWOŚĆ

Zestaw montażowy AR
do podłączania AR 900
Adapter do zamocowania
poduszki amortyzującej do
FSA i BGA na systemie nośnym
AR 900.

Dodatkowe akcesoria,
takie jak piły łańcuchowe,
prowadnice, żyłki tnące,
tarcze tnące i środki
ochrony indywidualnej
można znaleźć w
internecie, pod adresem
www.stihl.pl.
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Zawsze na miejscu – Twój partner serwisowy STIHL
STIHL przykłada ogromną wagę do kwestii związanych z doradztwem i serwisem. Dlatego właśnie produkty STIHL oraz VIKING
można nabyć wyłącznie u Autoryzowanych Dealerów w pobliżu miejsca Państwa zamieszkania. Autoryzowany Dealer STIHL
doradzi w kwestiach doboru odpowiedniego urządzenia, udzieli cennych wskazówek na temat prawidłowego zastosowania

Konserwacja i serwis
Urządzenia mechaniczne
STIHL to mocne maszyny
często poddawane znacznym
obciążeniom. Staranna konserwacja i fachowy serwis stanowią gwarancję ich niezawodności. Autoryzowany Dealer
STIHL oferuje Państwu to co
najlepsze. Dokładnie zna
wymagania urządzeń STIHL
i chętnie udzieli cennych
wskazówek związanych z
profesjonalną pielęgnacją
urządzeń poddawanych
codziennej eksploatacji.

Oryginalne części zamienne
STIHL
Urządzenia STIHL sprawdzają
się niezawodnie również w
ekstremalnych warunkach.
Gdyby jednak w Państwa urządzeniu wystąpiła jakakolwiek
usterka – to żaden problem:
serwis STIHL dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi, które mają decydujący
wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i żywotność urządzeń marki STIHL. Oryginalne
części zamienne są
dostępne u Dealerów STIHL
przynajmniej przez 10 lat
po zakończeniu produkcji
danego modelu pilarki
łańcuchowej lub innego
urządzenia mechanicznego.
Oryginalne części można
łatwo rozpoznać dzięki umieszczonemu na nich logo STIHL
lub po oznakowaniu części
zamiennych charakterystycznym znakiem S.

Akcesoria STIHL
Stosowanie środków czyszczących i substancji smarnych
STIHL pozwoli na długo zachować sprawność urządzeń
mechanicznych STIHL. Można
je kupić u Autoryzowanego
Dealera STIHL. U Autoryzowanego Dealera STIHL można
również nabyć odzież roboczą
wymaganą do pracy urządzeniami mechanicznymi. Autoryzowany Dealer STIHL chętnie
udzieli wszelkich porad związanych z wyposażeniem zabezpieczającym odpowiednim do
danego zastosowania.

Jakość STIHL
Wysoki standard produktów
STIHL zapewnia spełnienie
surowych wymagań jakościowych stawianych w ramach
całego koncernu. STIHL jest
przedsiębiorstwem certyfikowanym wg światowych norm
ISO 9001 (system zarządzania
jakością) oraz ISO 14001
(system zarządzania środowiskiem), dzięki czemu dysponuje pełnym systemem
zarządzania jakością.

www.stihl.pl
Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady:

0461 712 5150. M12. D5. F&W. S0415. Wydrukowano w Niemczech © ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Waiblingen 2015.
Ekologiczny papier bielony bez użycia chloru. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

i zaoferuje profesjonalne usługi serwisowe.

