
Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady: www.stihl.pl

Mocny, wytrzymały i niezawodny
  Duża siła przecinania i solidna konstrukcja sprawiają, że STIHL ASA 85 
jest mocnym i niezawodnym partnerem dla użytkowników profesjonal-
nych. Dla STIHL ASA 85 gałęzie o grubości nawet do 45 mm nie  stanowią 
problemu. Całkowicie naładowany akumulator STIHL AP 180 umożliwia 
nieprzerwaną pracę nawet przez 8 godzin.

Skuteczny i komfortowy
  Praktyczny sterownik pozwala na łatwe i szybkie wprowadzanie 
 indywidualnych ustawień ostrzy. Odciążający plecy system nośny 
 akumulatora, ergonomiczny uchwyt oraz możliwość prowadzenia 
przewodu blisko ciała zapewniają wysoki komfort pracy.

Mocne cięcie NOWOŚĆ
Akumulatorowy sekator 
do gałęzi STIHL ASA 85

Nowy akumulatorowy sekator do gałęzi
STIHL ASA 85

STIHL ASA 85 – 
przegląd
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STIHL oferuje akcesoria odpowiednie również dla Państwa urządzenia 
akumulatorowego. Więcej informacji można znaleźć na naszych 
 stronach internetowych lub u Autoryzowanego Dealera STIHL.

System akumulatorowy STIHL.
Jeden akumulator – wiele urządzeń.

 Mocne cięcie
 Regulacja rozwarcia ostrzy
   Ergonomiczny system nośny 
 akumulatora umożliwiający 
 prowadzenie przewodu blisko 
przy ciele

 Trwała obudowa z aluminium

STIHL ASA 85

Technologia akumulatorowa litowo-jonowa PRO

Typ silnika bezszczotkowy silnik EC

Ciężar (kg)* 0,98

Czas pracy (h)** 6 do 8

Długość przewodu zasilającego (m) 1,6

Maksymalna średnica gałęzi (mm) 45

Wartość drgań (m/s2)*** < 2,5

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))**** < 70 

Zalecane akumulatory AP 160 / AP 180

Zalecana ładowarka AL 300

* bez akumulatora i systemu nośnego
***  niepewność pomiarowa wg 

EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s²

** z akumulatorem AP 180
****  niepewność pomiarowa wg dyrektywy 

2006/42/EG = 1,5 dB(A)



Zalety produktowe STIHL ASA 85

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 bezpro-

blemowo umożliwia łatwiejszą pracę przez cały dzień. Wszystkie 

te zalety sprawiają, że STIHL ASA 85 jest idealnym partnerem 

dla każdego profesjonalisty. Przycinanie i pielęgnacja roślin 

 ogrodowych, parkowych oraz drzew w sadach i szkółkach: 

STIHL ASA 85 oferuje mocne cięcie w każdej sytuacji.

Do cięcia w sadzie 
i ogrodzie.

Mocny, wytrzymały i niezawodny 

 Mocne cięcie
Moc i lekkość: Nowy STIHL ASA 85 bez problemu przecina  gałęzie 
o średnicy nawet do 45 mm. Dodatkowo napęd  umożliwia niespoty-
kanie szybkie otwieranie i zamykanie ostrzy, a tym samym niedości-
gnioną wydajność cięcia.

 Długotrwała moc
Lepsze cięcie dzięki mocy akumulatora: zintegrowany w systemie 
nośnym akumulator litowo-jonowy STIHL imponuje mocą i wydajnością. 
Pełne naładowanie umożliwia pracę przez 8 godzin. Akumulatorowy 
sekator do gałęzi jest oczywiście kompatybilny z całym systemem 
modułowym STIHL. Dzięki temu oferuje również możliwość stoso-
wania innych akumulatorów STIHL*.

 Długowieczny partner 
Solidna konstrukcja: Trwała, wykonana z aluminium obudowa 
optymalnie chroni wnętrze STIHL ASA 85 przed drobinami brudu 
gwarantując w ten sposób długą żywotność urządzenia.

Skuteczny i komfortowy

 Elastyczny w użyciu
Szybko do przodu w każdych warunkach: sterownik umożliwia 
 indywidualne ustawienie rozwarcia ostrzy w czterech pozycjach: 
50%, 60%, 70% lub 100%. Podczas pracy do przełączenia się 
z ustawionego do pełnego rozwarcia ostrzy wystarczy podwójne 
naciśnięcie dźwigni. Rozwiązanie to umożliwia skuteczne i szybkie 
przecinanie gałęzi o zróżnicowanej średnicy.

 Wszystko pod kontrolą
Pełna kontrola: sterownik umieszczony w biodrowej części systemu 
nośnego akumulatora prezentuje na praktycznym wyświetlaczu 
informacje o aktualnym ustawieniu rozwarcia ostrzy, liczbie wykona-
nych cięć oraz stanie naładowania akumulatora. W tym miejscu 
można również dokonać zmiany pomiędzy cięciem proporcjonalnym 
i impulsowym. 

 Wygoda użytkowania 
Niespotykanie łatwa praca: dzięki optymalnemu rozłożeniu ciężaru 
system nośny akumulatora odciąża plecy nawet podczas długo-
trwałych zastosowań. Szlufki na szelkach umożliwiają zarówno 
osobom prawo- jak i leworęcznym prowadzenie przewodu zasilającego 
bezpośrednio przy ciele. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia ponadto 
wysoki komfort obsługi urządzenia.

* Zalecany akumulator: AP 160 / AP 180


