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Nożyce do żywopłotów
i nożyce do żywopłotów
na wysięgniku
ƒ
0461 885 5150. M3. B1. S0221. RCDRUCK. Wydrukowano w Niemczech © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2021.
Papier bielony bezchlorowo, nieszkodliwy dla środowiska.

Spis treści
ƒ
Perfekcyjna czystość bez kompromisów. Brud, piasek, wióry, liście czy odpady – naszych
urządzeń czyszczących nie zatrzyma nic. Bogata oferta obejmuje wiele różnych urządzeń w
różnych klasach mocy o
 dpowiednich do każdego zadania. Niezależnie od tego, czy chodzi o
długotrwałe zastosowania czy o prace okazjonalne, wszystkie urządzenia charakteryzuje wysoki
komfort pracy – dzięki e
 rgonomicznemu designowi i praktycznym elementom wyposażenia.
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Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Nożyce do żywopłotów
w szczegółach
ƒ

Spalinowe
NOŻYCE
DO
ŻYWOPŁOTÓW
ƒ

01 Pełna kontrola

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KM • 5,0 kg 1

Model podstawowy do pielęgnacji krzewów w przydomowym
ogrodzie. System antywibracyjny STIHL, system filtrów powietrza o długiej żywotności, silnik 2-MIX, zintegrowana osłona
listwy tnącej.
60 cm
4228 011 2938

06 Zwiększony poziom
bezpieczeństwa

07 Ochrona przed
uszkodzeniami

● Mocne urządzenia o niewielkiej masie
i dużej wydajności cięcia
●D
 o zastosowań na posesjach o dużej
powierzchni
● Do
 pielęgnacji parków i terenów
komunalnych

03 Pewne prowadzenie

●O
 ptymalne przycinanie gęstych
żywopłotów i krzewów ozdobnych
04 Doskonała
wydajność cięcia

05 Komfortowa praca

Komfort

Bezpieczeństwo

01 Sterownik STIHL EC
W systemie AP sterownik elektroniczny samoczynnie rozpoznaje
obciążenie i aktywnie reguluje
pracę silnika EC. Efektem jest
stała liczba skoków listwy tnącej –
nawet przy najcięższych pracach
związanych z przycinaniem –
i zawsze optymalna moc.

03 OBROTOWY przełącznik
wielofunkcyjny
Możliwość łatwego ustawienia
w optymalnej pozycji do cięcia
bocznego lub pracy ponad głową.

06 Przykręcana osłona
listwy tnącej
Zmniejsza ryzyko obrażeń, łatwa
wymiana w przypadku zużycia.

04 OPTYMALNIE
WYPROFILOWANE OSTRZA
Zaawansowana geometria listwy
tnącej oraz specjalnie dopracowane przekładnie do trymowania
i przycinania zapewniają doskonałą wydajność cięcia.

HS 46 C-E
21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KM • 4,3 kg 1

Lekkie nożyce do pielęgnacji żywopłotów, idealne dla wymagających użytkowników okazjonalnych. System antywibracyjny
STIHL, system filtrów powietrza o długiej żywotności, silnik
2-MIX, przełącznik wielofunkcyjny, praktyczny korek zbiornika
paliwa, zintegrowana osłona listwy tnącej.
Długość listwy tnącej
Nr kat.		

Technika

02 Silnik elektryczny STIHL
(EC)
Doskonałe osiągi profesjonalnych
nożyc do żywopłotów z systemem
AP to nie wszystko, są one wyposażone w silnik EC z systemem
automatycznej zmiany kierunku
obrotów. Rozwiązanie to umożliwia
łatwe uwolnienie zablokowanego
narzędzia roboczego.

HS 45

Długość listwy tnącej
Nr kat.		

02 Stała moc
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55 cm
4242 011 2925

07 Przykręcana osłona
końcówki listwy tnącej
Chroni końcówkę listwy tnącej
przed zużyciem podczas pracy
wymagającej kontaktu z podłożem.

05 UCHWYT PAŁĄKOWY
Z PRZEŁĄCZNIKIEM PO
STRONIE WEWNĘTRZNEJ
Idealnie dopasowany do dłoni
uchwyt sprawia, że praca jest
komfortowa, szczególnie przy
długotrwałej pracy.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze
z nich. Dalsze informacje i wskazówki znajdziecie pod adresem stihl.pl.

OLEJE i smary
Więcej informacji na stihl.PL

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
1 Ciężar bez paliwa,
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Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

HS 82 R
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KM • 5,3 kg 1

Profesjonalne nożyce do żywopłotów o niewielkiej prędkości
ostrza gwarantującej większą siłę cięcia. System uproszczonego rozruchu ułatwia komfortowe rozpoczęcie pracy. Silnik
2-MIX, system antywibracyjny STIHL, system filtrów powietrza
o długiej żywotności, dwustronnie szlifowana listwa tnąca
w wersji do przycinania, obrotowy przełącznik wielofunkcyjny,
przykręcana osłona listwy tnącej i końcówki, przycisk Stop.
Długość listwy tnącej
Nr kat.		

60 cm
4237 011 2977

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Akumulatorowe
nożyce do
krzewów
i żywopłotów
ƒ

● Dla hobbystów i profesjonalistów
● Do
 prac na terenach wymagających
zachowania ciszy jak np. osiedla
mieszkaniowe, tereny wokół szpitali,
szkół i cmentarzy
● Łatwa i komfortowa obsługa
● Najwyższa wydajność cięcia

HS 82 T
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KM • 5,3 kg 1

Profesjonalne nożyce do żywopłotów o dużej prędkości
ostrza gwarantującej delikatne cięcie. System uproszczonego
rozruchu ułatwia komfortowe rozpoczęcie pracy. Silnik 2-MIX,
system antywibracyjny STIHL, system filtrów powietrza o długiej żywotności, dwustronnie szlifowana listwa tnąca w wersji
do przycinania, obrotowy uchwyt wielofunkcyjny, przykręcana
osłona listwy tnącej i końcówki, przycisk Stop.
Długość listwy tnącej
Nr kat.		

HSA 26

④

HSA 45
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10,8 V • 0,8 kg ②

18 V • 2,3 kg 3

Lekkie i kompaktowe akumulatorowe nożyce do krzewów wyposażone w listwę tnącą do przycinania i pielęgnacji niższych,
wiecznie zielonych żywopłotów oraz ozdobnych krzewów
drobnolistnych. Listwa tnąca z nożami STIHL o zoptymalizowanej geometrii pozwala uzyskać optymalne efekty cięcia.
Z nożem do trawy nadaje się doskonale do wyrównywania
krawędzi trawnika. Komfortowy uchwyt obsługowy zapewnia
perfekcyjną ergonomię, szybka i beznarzędziowa wymiana
ostrza. Wskaźnik naładowania pozwala łatwo kontrolować
pozostałą pojemność akumulatora. Akumulator AS 2 pasuje
wyłącznie do produktów systemu AS i nie jest kompatybilny
z HSA 25. Nożyce HSA 26 są dostępne w zestawie lub jako
pojedyncze urządzenie.

Bardzo lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów o dobrej
wydajności cięcia, przeznaczone do trymowania żywopłotów
i krzewów na terenach przydomowych. Listwa tnąca z jednostronnie szlifowanymi zębami, odstępy między zębami 24
mm, zintegrowana ochrona antyprzecięciowa, przykręcana
osłona listwy tnącej, zintegrowany akumulator Li-Ion (36 Wh)
ze wskaźnikiem naładowania. Czas ładowania akumulatora
145 min/210 min (80%/100%).

W zestawie znajduje się:
1 x akumulator Li-Ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x ładowarka standardowa AL 1
1 x listwa tnąca do krzewów, długość 20 cm, wraz z osłoną
1 x nóż tnący do trawy, szerokość robocza 12 cm, wraz z osłoną
1 x torba transportowa, kolor czarny/pomarańczowy, z przelotkami do montażu na ścianie
HSA 26 bez akumulatora, ładowarki i torby transportowej, wraz z listwą tnącą do
krzewów i nożem tnącym do trawy
Długość listwy tnącej 20 cm
Nr kat.		
HA03 011 3514
Zestaw HSA 26 z AS 2 i AL 1
Długość listwy tnącej 20 cm
Nr kat.		
HA03 011 3516

75 cm
4237 011 2986

Długość listwy tnącej
Nr kat.		

50 cm
4511 011 3501

HSA 56
36 V • 2,9 kg ③

Bardzo lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów o
wysokiej wydajności cięcia, przeznaczone do trymowania
żywopłotów na terenach przydomowych. Listwa tnąca z
zębami szlifowanymi jednostronnie, odstępy między zębami
30 mm, zintegrowana ochrona antyprzecięciowa w kształcie
kropli, przykręcana osłona listwy tnącej.
HSA 56 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej 45 cm
Nr kat.		
4521 011 3504

AKUMULATORY I AKCESORIA
Więcej informacji na stihl.PL

R = Przycinanie
T = Trymowanie

1 Ciężar bez paliwa, komplet
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② Ciężar bez akumulatora, z listwą tnącą do krzewów
③ Ciężar bez akumulatora
④ Objaśnienie symboli na stronie 22

Zestaw HSA 56 z AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej 45 cm
Nr kat.		
4521 011 3518
Zestaw HSA 56 z 2x AK 10 i AL 101
Długość listwy tnącej 45 cm
Nr kat.		
4521 200 0012

  ④
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Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

HSA 66

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

③

HSA 94 R

 2

36 V • 3,1 kg ②

36 V • 4,1 kg 1

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów o wysokiej wydajności
cięcia i niewielkim ciężarze oraz stałej liczbie skoków nawet
w przypadku dużych obciążeń i wymagających zastosowań.
Odstępy między zębami 30 mm, geometria listwy tnącej
o kształcie kropli wody zapewnia stabilniejsze trzymanie gałęzi, jednostronnie szlifowane zęby listwy tnącej, zintegrowana
osłona antyprzecięciowa, przykręcana osłona listwy tnącej.

Profesjonalne akumulatorowe nożyce do żywopłotów o niewielkiej prędkości ostrza, która zapewnia większą siłę cięcia. Stała
prędkość skokowa również pod ekstremalnym obciążeniem,
obrotowy przełącznik wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją
prędkości skokowej, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej
w wersji do przycinania, przykręcana osłona antyprzecięciowa
i osłona listwy tnącej. Zasilanie akumulatorowe zapewnia pokrowiec AP z przewodem zasilającym, system nośny lub akumulator
plecakowy AR.

HSA 66 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej
Nr kat.		

HSA 94 R bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej 60 cm
Nr kat.		
4869 011 3507

50 cm
4851 011 3525

Elektryczne
nożyce
do
żywopłotów
ƒ

● Do przycinania żywopłotów i krzewów
w przydomowym ogrodzie

9

HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg 3

Idealne do trymowania i przycinania cienkich gałęzi. Zintegrowana osłona końcówki listwy tnącej, przykręcana osłona listwy
tnącej, niewielka osłona dłoni, mechaniczny hamulec listwy,
jednostronnie szlifowana listwa tnąca, blokada amortyzatora
przewodu sieciowego.
Długość listwy tnącej
Nr kat.		

45 cm
4818 011 3500

● Łatwa obsługa
● Wyjątkowo lekkie i ciche
HSE 52
230 V • 460 W • 3,1 kg 3

HSA 86

 2

HSA 94 T

36 V • 3,3 kg 1

36 V • 4,1 kg 1

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów przekonują wysoką
wydajnością cięcia 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, jednostronnie szlifowane zęby listwy tnącej,
zintegrowana osłona antyprzecięciowa, przykręcana osłona
listwy tnącej.

Bardzo wydajne nożyce do żywopłotów o dużej prędkości
ostrza gwarantującej większą precyzję cięcia. Stała prędkość
skokowa również pod obciążeniem, obrotowy przełącznik
wielofunkcyjny z trzystopniową regulacją prędkości skokowej, dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej w wersji do
trymowania, przykręcana osłona antyprzecięciowa i osłona
listwy tnącej. Zasilanie akumulatorowe zapewnia pokrowiec
AP z przewodem zasilającym, system nośny lub akumulator
plecakowy AR.

HSA 86 bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej 62 cm
Nr kat.		
4851 011 3529

HSA 94 T bez akumulatora i ładowarki
Długość listwy tnącej 75 cm
Nr kat.		
4869 011 3518

 2

Idealne do trymowania i przycinania cienkich gałęzi. Przykręcana osłona końcówki listwy tnącej, zintegrowana osłona
listwy tnącej, niewielka osłona dłoni, mechaniczny hamulec
listwy, jednostronnie szlifowana listwa tnąca, zabezpieczenie
przewodu sieciowego, osłona końcówki.
Długość listwy tnącej
Nr kat.		

50 cm
4818 011 3501

HSE 61
230 V • 500 W • od 3,9 kg 3

Obrotowy uchwyt z pięcioma pozycjami roboczymi umożliwiający wygodną pracę. Przykręcana osłona końcówki listwy
tnącej, zintegrowana osłona listwy tnącej, wydłużenie zasięgu,
jednostronnie szlifowana listwa tnąca, niski poziom wibracji,
zabezpieczenie przewodu sieciowego.
Długość listwy tnącej
Nr kat.		

R = Przycinanie
T = Trymowanie

1 Ciężar bez akumulatora
2	Objaśnienie symboli na stronie 22
3	Ciężar bez przewodu sieciowego

50 cm
4812 011 3526
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Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Akcesoria
do nożyc
ƒ
HSE 71
230 V • 600 W • od 4,1 kg 1

Do cięcia grubszych gałęzi. Przykręcana osłona listwy tnącej
i końcówki trymowania, wydłużenie zasięgu, jednostronnie
szlifowana listwa tnąca, obrotowy uchwyt z pięcioma pozycjami roboczymi, niski poziom wibracji, zabezpieczenie przewodu
sieciowego.
Długość listwy tnącej
Nr kat.		

60 cm
4812 011 3527

Długość listwy tnącej
Nr kat.		

70 cm
4812 011 3528

230 V • 650 W • 4,4 kg 1

Idealne do pielęgnacji twardych żywopłotów. Zintegrowana
osłona listwy tnącej i końcówki, wydłużenie zasięgu, dwustronnie szlifowana listwa tnąca o dużych odstępach pomiędzy
zębami, obrotowy uchwyt z pięcioma pozycjami roboczymi,
niski poziom wibracji, zabezpieczenie przewodu sieciowego.
Długość listwy tnącej
Nr kat.		

70 cm
4812 011 3531

Pozwala na ergonomiczną pracę HSA 26
w wyprostowanej pozycji. Proste i szybkie
łączenie z HSA 26, jak również wygodna
wymiana akumulatora AS 2 w uchwycie.
Płynna regulacja długości w zakresie od
95 do 110 cm, regulacja kąta roboczego
w zakresie do 125°, lekkobieżne rolki,
miękki uchwyt. Wysięgnik teleskopowy
pasuje wyłącznie do HSA 26 i nie jest
kompatybilny z GTA 26 i HSA 25.
Nr kat.		

● Osłony listwy tnącej i korytka

Chroni końcówkę listwy tnącej
przed uszkodzeniem podczas
pracy wymagającej kontaktu
z podłożem.
Przeznaczona do HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 94 T
Nr kat.		
4237 792 9006
Przeznaczona do HS 82 R, HSA 94 R
Nr kat.		
4237 790 9802
Przeznaczona do HS 82 R, HSA 94 R
Nr kat.		
4237 790 9801

Zestawy do
regulacji luzu na
listwie tnącej
Do regulacji luzu w przypadku
zużycia listwy tnącej.

TORBA
Idealna do transportu i przechowywania urządzenia wraz
z KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Przeznaczona do
KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56,
HLA 65, BGA 86, BGA 100 oraz wszystkich jednostek
napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym.
Nr kat.		

0000 881 0507

Zestaw do regulacji, nastawny, 60 cm
Przeznaczony do HS 82 R, HSA 94 R
Nr kat.		
4237 007 1008
Przeznaczony do HS 82 T, HSA 94 T
Nr kat.		
4237 007 1001
Zestaw do regulacji, nastawny, 75 cm
Przeznaczony do HS 82 R, HSA 94 R
Nr kat.		
4237 007 1009

Korytka
Do zbierania i usuwania ściętego
materiału. Możliwość montażu po
obu stronach listwy.
Przeznaczone do HSA 56, HSA 66, HSA 86, wszystkich HSE i HLA,
do listwy tnącej o długości 50 cm, montaż bez użycia narzędzi
Nr kat.		
4859 740 3300
Przeznaczone do HS 86 R, HS 87 R
do listwy tnącej o długości 75 cm
Nr kat.		
4237 740 3302

1 Ciężar bez przewodu sieciowego

Osłony

HA03 710 7100

● Praktyczna pomoc ułatwiająca pracę

● Zestawy do regulacji luzu na listwie tnącej

HSE 81

NOWOŚĆ
Wysięgnik teleskopowy do HSA 26

Przeznaczony do HS 82 T, HSA 94 T
Nr kat.		
4237 007 1002
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Napięcie znamionowe (V)

Moc (W)

Ciężar (kg)

Poziom ciśnienia akustycznego 1
(dB(A))

Poziom mocy akustycznej 1 (dB(A))

Wartość drgań uchwyt
przedni/tylny 2 (m/s²)

Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®)

Długość całkowita (cm)

Ilość skoków (min-1)

Odstęp pomiędzy zębami (mm)

System antywibracyjny STIHL

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart (E)

System filtrów powietrza
o długiej żywotności

Obrotowy uchwyt

HS 45

4228 011 2938

60

27,2

0,75 / 1

–

–

5,0 3

97

107

10,0 / 9,0

2-MIX

110

4.030

30

⬤

⬤

–

⬤

–

HS 46 C-E

4242 011 2925

55

21,4

0,65 / 0,9

–

–

4,3 3

95

107

4,5 / 4,9

2-MIX

100

3.600

30

⬤

–

⬤

⬤

–

–

5,3 3

94

107

2,7 / 3,1

2-MIX

120

3.200

38

⬤

–

–

⬤

⬤

95

107

3,6 / 2,2

2-MIX

133

5.100

30

⬤

–

–

⬤

⬤

Nr kat.

Moc (kW / KM)

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Pojemność skokowa (cm³)

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Długość listwy tnącej (cm)
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Spalinowe nożyce do żywopłotów

HS 82 R

4237 011 2977

60

22,7

0,7 / 1

–

75

22,7

0,7 / 1

–

–

5,3 3

HA03 011 3514

20

–

–

10,8

–

0,8 4

69

80

– / 1,0 10

–

50

2.200

19

–

–

–

–

–

HA03 011 3516

20

–

–

10,8

–

1,0 5

69

80

– / 1,0 10

–

50

2.200

19

–

–

–

–

–

HSA 45

4511 011 3501

50

–

–

18

–

2,3 5

54

77

1,4 / 1,5

–

92

2.500

24

–

–

–

–

–

HSA 56

4521 011 3504

45

–

–

36

–

2,9 7

80

91

2,7 / 1,2

–

94

2.800

30

–

–

–

–

–

4521 011 3518

45

–

–

36

–

3,7 8

80

91

2,7 / 1,2

–

94

2.800

30

–

–

–

–

–

4521 200 0012

45

–

–

36

–

3,7 8

80

91

2,7 / 1,2

–

94

2.800

30

–

–

–

–

–

4851 011 3525

50

–

–

36

–

3,1 7

83

94

3,7 / 2,3

–

103

3.000

30

–

–

–

–

–

HS 82 T

4237 011 2986

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów
HSA 26
Zestaw HSA 26
z AS 2 + AL 10

Zestaw HSA 56
z AK 10 + AL 101

Zestaw HSA 56
z 2x AK 10 + AL 101

HSA 66
HSA 86

4851 011 3529

62

–

–

36

–

3,3 7

83

94

3,7 / 2,3

–

98

33

–

–

–

–

–

HSA 94 R

4869 011 3507

60

–

–

36

–

4,1 7

83

94

3,6 / 3,1

–

117

2.800 / 3.000 / 3.200

38

–

–

–

–

⬤

HSA 94 T

4869 011 3518

75

–

–

36

–

4,1 7

86

97

3,2 / 3,1

–

130

4.400 / 4.700 / 5000

30

–

–

–

–

⬤

45

–

–

230

420

3,0 9

84

95

3,1 / 1,5

–

92

3.400

21

–

–

–

–

–

3.000

Elektryczne nożyce do żywopłotów
HSE 42

4818 011 3500

HSE 52

4818 011 3501

50

–

–

230

460

3,1 9

84

95

3,1 / 1,5

–

101

3.400

23

–

–

–

–

–

HSE 61

4812 011 3526

50

–

–

230

500

3,9 9

85

96

5,3 / 3,3

–

113

3.200

29

–

–

–

–

⬤

HSE 71

4812 011 3527

60

–

–

230

600

4,1 9

88

99

3,8 / 2,6

–

123

2.600

36

–

–

–

–

⬤

HSE 71

4812 011 3528

70

–

–

230

600

4,2 9

88

99

3,8 / 2,6

–

133

2.600

36

–

–

–

–

⬤

650

4,4 9

88

99

3,5 / 2,5

–

133

2.600

36

–

–

–

–

⬤

HSE 81

⬤ Wyposażenie seryjne

4812 011 3531

C
E
R
T

= Wersja komfortowa
= ErgoStart
= Przycinanie
= Trymowanie

70

–

–

230

1 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
2	Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
3	Ciężar bez paliwa

4	Ciężar bez akumulatora, z listwą tnącą
5 Ciężar z akumulatorem i listwą tnącą, bez ładowarki
6 Ciężar z akumulatorem

7 Ciężar bez akumulatora
8 Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
9 Ciężar bez przewodu sieciowego
10 Z listwą tnącą do krzewów/trawy
   Poziom 1 / Poziom 2 / Poziom 3

13

14

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Nożyce do żywopłotów
NA WYSIĘGNIKU
w szczegółach
ƒ

Nożyce do
żywopłotów
na wysięgniku
i akcesoria
ƒ
01 D
 oskonała wydajność
cięcia

07 Łatwy transport
04 Niewielki ciężar

06 Precyzyjna regulacja

● Dla profesjonalistów w dziedzinie
pielęgnacji krajobrazu oraz wymagających
użytkowników okazjonalnych
● Do
 przycinania szczególnie szerokich,
wysokich i długich żywopłotów oraz
pielęgnacji niskiej roślinności i zarośli
na terenach przydomowych

05 Łatwa obsługa

HL 94 C-E
24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KM • 6,2 kg 1

Optymalne do profesjonalnych
prac przy przycinaniu wysokich
żywopłotów oraz prac w niewielkiej odległości od podłoża. Lekka
przekładnia, system ECOSPEED
do regulacji prędkości obrotowej podczas pracy na terenach
wymagających zachowania ciszy,
system STIHL ErgoStart, listwa
tnąca regulowana w zakresie 145°,
długość całkowita 242 cm.

Nr kat.
4243 200 0024

● Praktyczna pomoc ułatwiająca pracę

03 Komfortowa obsługa

02 M
 ocny, oszczędny
i przyjazny dla
środowiska silnik

Technika

Komfort

01 SYSTEM LISTEW TNĄCYCH
Dwustronnie szlifowana listwa
tnąca zapewnia mocne i precyzyjne cięcie, nawet w przypadku
grubszych gałęzi.

03 PRZEŁĄCZNIK
WIELOFUNKCYJNY
Umożliwia łatwą obsługę wszystkich funkcji silnika.

02 SILNIK STIHL 2-MIX
Mocny i oszczędny. Oddzielenie
gazów spalinowych od mieszanki
minimalizuje straty związane z wymianą gazów. Efektem jest większa
moc i mniejsze zużycie paliwa.

04 PRZEKŁADNIA O LEKKIEJ
KONSTRUKCJI
Wykonana ze stopów magnezu,
wyjątkowo lekka.
05 UCHWYT OBWIEDNIOWY
Zapewnia dużą swobodę ruchu
i łatwą obsługę nawet na ograniczonej przestrzeni.

06 SYSTEM SZYBKIEJ
REGULACJI
Pozwala na stopniowe ustawianie
listwy tnącej w dwóch kierunkach,
w zakresie roboczym do 145°.
07 POZYCJA TRANSPORTOWA
Na czas transportu listwę
tnącą można złożyć równolegle do wysięgnika i dodatkowo
zablokować.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze
z nich. Dalsze informacje i wskazówki znajdziecie pod adresem stihl.pl.

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
K = Krótki wysięgnik

1 Ciężar bez paliwa

145°
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Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

HLA 56

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

NOWOŚĆ
HLA 86

 3

36 V • 3,8 kg 1

NOWOŚĆ – Dostępne
od wiosny 2021

 3

HLA 135

36 V • 4,8 kg 1

Lekkie akumulatorowe nożyce
do żywopłotów na wysięgniku do
cięcia wyższych żywopłotów i krzewów w ogrodzie. Listwa tnąca
z jednostronnie szlifowanymi
zębami w kształcie kropli, kąt nachylenia regulowany stopniowo w
zakresie od -45° do +90°, podzielny wysięgnik ułatwia transport.
Długość transportowa 115 cm,
długość całkowita 210 cm.

135°

Akcesoria:
Przedłużenie
wysięgnika
HLA

HLA 56 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.
HA01 011 2904

Patrz
strona 18

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku o bardzo
dużym zasięgu, do zastosowań
profesjonalnych. Optymalne do
przycinania wysokich żywopłotów
i krzewów oraz prac w niewielkiej
odległości od podłoża. Ergonomiczna praca dzięki zastosowaniu
stabilnego wysięgnika teleskopowego o przekroju prostokątnym.
Beznarzędziowa regulacja długości
wysięgnika i ustawień listwy tnącej.
Listwa tnąca umożliwia regulację
w zakresie do 115°, co pozwala na
cięcie ponad głową, cięcie boczne
i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej
zapewniają bardzo czyste cięcie.
Płynna regulacja prędkości skokowej, intuicyjny uchwyt obsługowy.
Długość transportowa ze złożoną
listwą tnącą 180 cm, długość całkowita 260–330 cm.

115°

Akcesoria:
PODSTAWKA

HLA 86 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.
4859 011 2933

NOWOŚĆ
HLA 66

 3

36 V • 3,8 kg 1

Lekkie akumulatorowe nożyce do
żywopłotów na wysięgniku optymalne do przycinania żywopłotów
oraz prac w niewielkiej odległości
od podłoża. Beznarzędziowa regulacja kąta roboczego listwy tnącej
w zakresie do 115° pozwala na
cięcie ponad głową, cięcie boczne
i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej
zapewniają bardzo czyste cięcie.
Stała prędkość skokowa i postęp
pracy pod obciążeniem. Uchwyt
obwiedniowy, płynna regulacja
prędkości obrotowej i intuicyjna
obsługa uchwytu. Długość transportowa ze złożoną listwą tnącą
125 cm, długość całkowita 205 cm.

115°

Akcesoria:
PODSTAWKA

AKUMULATORY I AKCESORIA

HLA 66 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.
4859 011 2913

1 Ciężar bez akumulatora
2	Ciężar bez przewodu sieciowego
3	Objaśnienie symboli na stronie 22

Patrz
strona 18

Więcej informacji na stihl.PL

HLE 71

 3

230 V • 600 W • 5,9 kg 2

36 V • 5,6 kg 1

tele
skop
ierb
ar
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Patrz
strona 18

Mocne nożyce do żywopłotów na
wysięgniku do profesjonalnych
zastosowań w miejscach wymagających zachowania ciszy. Do
przycinania i trymowania krzewów
i krzaków oraz roślin rosnących
blisko ziemi. Beznarzędziowa regulacja kąta roboczego listwy tnącej
w zakresie do 145° pozwala na
cięcie ponad głową, cięcie boczne
i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej
zapewniają bardzo czyste cięcie.
Intuicyjny uchwyt obsługowy z wyświetlaczem LED. Przygotowanie
do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia.
Długość całkowita 249 cm.

145°

Optymalne do przycinania
wysokich i szerokich żywopłotów na terenach wymagających
zachowania ciszy. Wychylna listwa
tnąca z regulacją w zakresie 125°,
dwustronnie szlifowane zęby listwy
tnącej, komfortowy uchwyt, pozycja transportowa, zabezpieczenie
przeciążeniowe, zabezpieczenie
przewodu sieciowego, długość
całkowita 254 cm.

Akcesoria:
PODSTAWKA

HLA 135 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.
HA04 200 2900

Patrz
strona 18

Nr kat.
4813 011 2909

125°

17
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Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

Zaczep do
wysięgnika
teleskopowego
Maksymalna ergonomia pracy w połączeniu z pasem nośnym
lub plecakowym systemem nośnym RTS. Łatwe mocowanie
i szybkie wypinanie urządzenia. W komplecie z HT 103 i HT 133.
Do modeli HTA 85, HTA 86, HLA 85, HLA 86 i HTA 135.

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

PodstawkA
Zabezpiecza akumulator przed
kontaktem z podłożem. Dodatkowy uchwyt do krótkotrwałego
przedłużenia zasięgu. W zestawie
z HT 103 i HT 133.
Do HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Nr kat.
4857 007 1001

Nr kat.		

0000 790 8600

Przedłużenie
wysięgnika HLA
Aluminium. Do stosowania z akumulatorowymi nożycami do
żywopłotów na wysięgniku HLA 56. Wydłużenie zasięgu
o 50 cm, ciężar 500 g.
Nr kat.		

HA01 820 5000

Korytka
Do zbierania i usuwania ściętego
materiału. Możliwość montażu po
obu stronach listwy.
Przeznaczone do HSA 56, HSA 66, HSA 86, wszystkich HSE i HLA,
do listwy tnącej o długości 50 cm, montaż bez użycia narzędzi
Nr kat.		
4859 740 3300
Przeznaczone do HS 86 R, HS 87 R
do listwy tnącej o długości 75 cm
Nr kat.		
4237 740 3302

OSŁONA
LISTWY TNĄCEJ
Chroni końcówkę listwy tnącej
przed uszkodzeniem podczas pracy
wymagającej kontaktu z podłożem
(nieodpowiednia do HLA).
Przeznaczona do HLE 71
Nr kat.		
4230 007 1005
Przeznaczona do HL 91, HL 94
Nr kat.		
4237 792 9006

1 Dostępne od wiosny 2021

19

Chroni akumulator przed kontaktem z podłożem. Dodatkowy uchwyt do krótkotrwałego
przedłużenia zasięgu. W zestawie
z HTA 135.
NOWOŚĆ 1 Do HTA 135 i HLA 135
Nr kat.
LA01 007 1002

PLECAKOWY SYSTEM
NOŚNY RTS

TORBA
Idealna do transportu i przechowywania urządzenia wraz
z KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Przeznaczona do
KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56,
HLA 65, BGA 86, BGA 100 oraz wszystkich jednostek
napędowych KombiMotor z uchwytem obwiedniowym.
Nr kat.		

0000 881 0507

Do długotrwałych zastosowań. Możliwość regulacji do wzrostu
użytkownika czyni pracę komfortową i ergonomiczną. Do
podkrzesywarek: HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85,
HTA 86, HTA 135, HTE 60; jednostek napędowych KombiMotor z HT-KM lub HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E,
KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; nożyc do żywopłotów na
wysięgniku: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66, HLA 85, HLA 86,
HLA 135, HLE 71. Nieodpowiedni do: KMA 130 R, HL 94 KC-E
i HLE 71 K.
Nr kat.		

0000 790 4400

21

Długość listwy tnącej (cm)

Pojemność skokowa (cm³)

Moc (kW / KM)

Napięcie znamionowe (V)

Moc (W)

Ciężar (kg)

Poziom ciśnienia akustycznego 1
(dB(A))

Poziom mocy akustycznej 1 (dB(A))

Wartość drgań uchwyt
przedni/tylny 2 (m/s²)

Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®)

Długość całkowita 3 (cm)

lość skoków (min -1)

Odstęp pomiędzy zębami (mm)

STIHL ErgoStart (E)

Obrotowy uchwyt

Nr kat.

Nożyce do żywopłotów i nożyce
do żywopłotów na wysięgniku

60

24,1

0,9 / 1,2

–

–

6,2 4

91

107

6,5 / 5,4

2-MIX

242

3.615

34

⬤

⬤

Spalinowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku
HL 94 C-E (145°)

4243 200 0024

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku
HLA 56 (135°)

HA01 011 2904

45

–

–

36

–

3,8 5

77

88

1,5 / 1,5

–

210

2.800

30

–

⬤

NOWOŚĆ HLA 66 (115°)

4859 011 2913

50

–

–

36

–

3,8 5

80

91

3,2 / 1,8

–

205

3.000

33

–

⬤

NOWOŚĆ HLA 86 (115°)

4859 011 2933

50

–

–

36

–

4,8 5

80

91

3,2 / 1,6

–

260 – 330

3.000

33

–

–

NOWOŚĆ ⑧ HLA 135 (145°)

HA04 200 2900

60

–

–

36

–

5,6 5

85

96

3,9 / 2,8

–

249

4.000

34

–

⬤

50

–

–

230

600

5,9 7

84

95

7,6 / 3,6

–

254

4.000

35

–

⬤

Elektryczne nożyce do żywopłotów na wysięgniku
HLE 71 (125°)

⬤ Wyposażenie seryjne

4813 011 2909

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
K = Krótki wysięgnik

1 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
2	Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
3	Z zestawem tnącym

4	Ciężar bez paliwa,
5 Ciężar bez akumulatora
6 Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki

7 Ciężar bez przewodu sieciowego
⑧ Dostępna od wiosny 2021
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CERTYFIKATY I Symbole

Jakość firmy STIHL

JAKOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ
ƒ

PRODUKTY STIHL PODLEGAJĄ REGULARNYM KONTROLOM PRZEPROWADZANYM PRZEZ INSTYTUCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
Poddajemy się tym kontrolom, ponieważ postrzegamy je jako kontynuację naszych własnych programów
testowych. Przykładamy wielką wagę do opinii wydawanych przez niezależne placówki - także przez wzgląd
na naszych Klientów. Przyznając znaki kontrolne instytucje potwierdzają standardy jakościowe oraz wzorcową
technikę zastosowaną w produktach STIHL.
Szczegółowe dane na temat spełnienia warunków dyrektywy 2002/44/WE odnośnie wibracji znajdziecie
Państwo na stronach www.stihl.com/vib.

Niezależnie od rodzaju zadania, podczas cięcia, koszenia, czyszczenia czy przecinania – STIHL przekonuje wszystkich użytkowników
swoją bezkompromisową jakością i niezawodnością. Właśnie po to, aby Państwa fascynacja produktami marki STIHL trwała długie
lata, produkty marki STIHL można kupić wyłącznie u Autoryzowanego Dealera STIHL - w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania.

Objaśnienia znaków

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Szczegółowe informacje oraz warunki kontroli poniżej:

Technologia STIHL EC
Sterowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik elektryczny (EC) STIHL
charakteryzuje się wysoką wydajnością
i niemalże nie ulega zużyciu mechanicznemu, m.in.
dzięki zamontowanemu układowi elektronicznemu
STIHL EC. Inteligentny sterownik rozpoznaje
obecność akumulatora i zasila silnik EC mocą
pasującą do zastosowanego akumulatora. Dzięki
temu urządzenie dysponuje zawsze optymalną
mocą – stałą w całym cyklu rozładowywania
akumulatora.

Dobrowolne „kontrole bezpieczeństwa” potwierdzane przez jednostki notyfikowane. Na
podstawie znaku GS można ustalić, która jednostka przeprowadziła kontrolę, np. TÜV.
www.tuv.com/gs-zeichen.

RK

AN N T 2
020

ANE

Certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego. Niezależna komisja ustala kryteria
kontrolne i standardy oceny oraz decyduje o przyznaniu znaku. Procedura SignumTest trwa
z reguły od 6 do 12 miesięcy www.dlg.org.
Aprobata DLG jest kompleksowym testem właściwości użytkowych, który przeprowadza
DLG zgodnie z niezależnymi i uznanymi kryteriami oceny technicznych wyrobów rolniczych.
Maszyna lub instalacja, która jako całość uzyska aprobatę DLG, została oceniona neutralnie
pod względem jej istotnych cech użytkowych. Więcej informacji na stronie www.dlg.org.
Komisja Kontroli Techniki Leśnej przy Kuratorium Pracowników Leśnych przyznaje
znak „KWF-Profi” narzędziom do prac leśnych, które spełniają wszystkie wymagania
w zakresie ekonomiki eksploatacji, bezpieczeństwa pracy, ergonomii użytkowania i
ochrony środowiska. Podstawą tej oceny są testy przeprowadzane przez profesjonalnych
użytkowników. Znak „KWF-Standard“ (standardowa wartość użytkowa KWF) przyznawany
jest produktom testowanym w praktyce, które przeznaczone są dla użytkowników okazjonalnych do prac związanych z pielęgnacją zieleni czy przygotowaniem drewna opałowego.
Produkty, które podczas testów oceniono pozytywnie, otrzymują znak „KWF-Test“. Raporty
kontrolne dostępne są na stronach www.kwf-online.de.
Wydawnictwo ÖKO-TEST przeprowadza testy różnych produktów pod kątem ich ekologicznego charakteru i braku szkodliwych substancji. Produkty, które w znaczny sposób
wyróżniają się spośród konkurencji, mają prawo używania znaku ÖKO-TEST. Jest to
najpopularniejszy znak jakości na terenie Niemiec. www.oekotest.de.
Stiftung Warentest publikuje raporty z badań dotyczących urządzeń elektronicznych,
artykułów gospodarstwa domowego i zdrowia, a także finansów, ubezpieczeń i podatków.
Więcej informacji na stronie www.test.de.
Wprowadzony w roku 1992 europejski znak ekologiczny Eco-label stosowany jest przez
Komisję Europejską, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz w obrębie Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Dzięki niemu europejski konsument wie, że ma do czynienia
z produktem ekologicznym wysokiej jakości, który został skontrolowany przez niezależne
instytucje certyfikujące poszczególnych krajów członkowskich. Szczegółowe informacje
znajdą Państwo na stronach www.eu-ecolabel.de.
Wszystkie buty i elementy odzieży GORE-TEX® posiadają dożywotnią gwarancję Guaranteed to Keep You Dry™ na nieprzemakalność, wiatroszczelność i przewiewność.
www.gore-tex.de.
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Praca w czasie deszczu
Urządzenia akumulatorowe STIHL
oznaczone tym symbolem można
bez obaw używać również w czasie
deszczu. Należy przestrzegać informacji umieszczonych na urządzeniu oraz zapisów instrukcji
obsługi.
Wszystkie urządzenia akumulatorowe systemu
STIHL AP są przeznaczone dla profesjonalnych
użytkowników, do codziennego użytku nawet w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Z
tego powodu zostały wyposażone w sprawdzoną
ochronę przed deszczem. Skuteczność ochrony
została potwierdzona surowymi kontrolami
wewnętrznymi. Test na odporność na wodę
uwzględnia między innymi standard IPX4.
Akumulatory utrzymywać z dala od otoczenia o
znacznym zasoleniu i zanieczyszczonych płynów.
Po zakończeniu pracy akumulator i urządzenie
należy wysuszyć. Ładowarek wolno używać
wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
Praca bez ochrony słuchu
Dzięki technologii akumulatorowej
urządzenia oznaczone tym symbolem
są idealnym rozwiązaniem szczególnie na terenach wymagających zachowania
ciszy, takich jak tereny przyszpitalne, parkowe
i dzielnice mieszkaniowe. Należy przestrzegać
zasad umieszczonych na urządzeniu oraz zapisów
instrukcji obsługi.

Autoryzowany Dealer STIHL

Jakość STIHL

Autoryzowany Dealer STIHL zatroszczy się o Państwa przed
zakupem i po jego dokonaniu. Doradzi w kwestiach doboru
urządzenia optymalnie dostosowanego do Państwa potrzeb,
udzieli cennych wskazówek na temat prawidłowego zastosowania i zaoferuje profesjonalne usługi serwisowe. W ten sposób wartość użytkowa i zadowolenie z posiadania urządzenia
marki STIHL będą trwały długie lata.

Wysoki standard produktów STIHL zapewniają surowe wymagania jakościowe stawiane w ramach całego koncernu. STIHL
spełnia tym samym warunki obowiązujących na całym świecie
norm ISO 9001 i ISO 14001 odnośnie pełnego Systemu Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska. Firma STIHL stale pracuje
nad rozwojem wszystkich swoich produktów. Z tego właśnie
względu firma zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostawy w ramach jej formy, rozwiązań technicznych i wyposażenia.

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 Państwa urządzeń marki STIHL. Z reguły oryginalne
części zamienne są dostępne jeszcze przez 10 lat po zakończeniu
produkcji danego modelu. Oryginalne części można łatwo
rozpoznać dzięki umieszczonemu na nich logo STIHL lub po
oznakowaniu części zamiennych charakterystycznym znakiem S.

Przede wszystkim bezpieczeństwo
Wszystkie urządzenia mogą w przypadku ich użytkowania
niezgodnego z przepisami stanowić zagrożenie dla operatora,
osób przebywających w jego pobliżu, zwierząt lub przedmiotów. W związku z tym prosimy o uważne przeczytanie całej
instrukcji użytkowania przed pierwszym uruchomieniem oraz/
lub eksploatacją urządzenia oraz o przestrzeganie zawartych
w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Ochrona znaku towarowego
Jakość i bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas jako
firmy sprawą najwyższej wagi. Nasze produkty są chronione
następującymi zarejestrowanymi znakami towarowymi
ANDREAS STIHL AG & Co. KG:
Logo STIHL
Logo części zamiennych STIHL
Kombinacja kolorystyczna
pomarańczowo-szara

Produkty posiadające plakietkę Oeko-Tex® przeszły pomyślnie kontrolę oraz otrzymały
certyfikat według standardów Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 to
obowiązujący na całym świecie jednolity system kontroli i certyfikowania surowców tekstylnych półproduktów i produktów końcowych. www.oeko-tex.com.
Ten symbol oznacza sprawdzoną odzież roboczą z zabezpieczeniem przed przecięciem
przeznaczoną dla użytkowników pilarek łańcuchowych, zgodną z normą EN 381 lub
EN ISO 11393 i EN 17249.
Ten symbol oznacza odzież roboczą z elementami odblaskowymi, testowaną zgodnie
z normą EN 20471.

stihl.pl

