ZRÓŻNICOWANE ZABRUDZENIA.
ODPOWIEDNIE URZĄDZENIA DO
KAŻDEGO ZADANIA.

Urządzenia czyszczące
ƒ
0461 886 5150. M27. 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 odpowiednich do każdego zadania. Niezależnie od tego, czy chodzi o
długotrwałe zastosowania czy o prace okazjonalne, wszystkie urządzenia charakteryzuje wysoki
komfort pracy – dzięki ergonomicznemu designowi i praktycznym elementom wyposażenia.
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Urządzenia czyszczące

Urządzenia czyszczące

Dmuchawy w szczegółach
ƒ

5

Dmuchawy
spalinowe
ƒ
BG 56
27,2 cm³ • 4,1 kg 1

Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej trawy.
Dysza okrągła, przycisk Stop.

05 Łatwa obsługa

Nr kat.

04 Komfortowa praca

02 Cicha praca

03 Długa
ŻYWOTNOŚĆ

4241 011 1750

● Dla właścicieli i gospodarzy domów,
firm zajmujących się pielęgnacją zieleni
i przedsiębiorstw komunalnych
● Ręczne i plecakowe
● Mocne i wydajne

01 Łatwe
uruchamianie

● Wysoki komfort pracy

BG 86
27,2 cm³ • 4,4 kg 1

Do oczyszczania dużych powierzchni z liści i skoszonej trawy.
Filtr HD2 umożliwia zastosowanie urządzenia również w warunkach dużego zapylenia. Dysza okrągła, dysza płaska, system
antywibracyjny STIHL, STIHL ElastoStart, blokada dźwigni
gazu z przyciskiem Stop.
Nr kat.

Technika

Komfort

01 STIHL ERGOSTART (E)
Zapewnia wygodny rozruch bez użycia siły. Sprężyna
umieszczona pomiędzy rolką linki rozrusznika i wałem
korbowym wykonuje główną pracę podczas rozruchu
urządzenia, co eliminuje konieczność szarpania za linkę
rozrusznika.

04 SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL
Specjalne strefy uchwytów redukują przenoszenie
wibracji wytwarzanych przez silnik na dłonie i ramiona
użytkownika, zapewniając tym samym bardzo wysoki
komfort pracy.

02 TŁUMIK
Tłumik zintegrowany w dyszy wydmuchowej zapewnia
relatywnie niski poziom hałasu przy jednocześnie dużej
wydajności dmuchawy.

05 Blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop
Dźwignia gazu może zostać zablokowana w pozycji „pełna
moc”. Krótkie naciśnięcie przycisku Stop powoduje
wyłączenie silnika. Urządzenie przechodzi automatycznie
w tryb gotowości do pracy.

03 FILTR HD2
Zatrzymuje nawet niewielkie drobinki pyłu i zapewnia
długą żywotność jednostki napędowej. Zastosowanie
specjalnego materiału umożliwia łatwe czyszczenie filtra,
np. środkiem czyszczącym STIHL Varioclean i ciepłą wodą.

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.

4241 011 1753

BR 200
27,2 cm³ • 5,7 kg 1

Kompaktowa i bardzo lekka. System antywibracyjny STIHL,
system łatwego uruchamiania, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.
Nr kat.

4241 011 1605

1 Ciężar bez paliwa

6

Urządzenia czyszczące

Wyjątkowo
cicha praca

BR 450

BR 500

BR 800 C-E

63,3 cm³ • 10,6 kg 1

64,8 cm³ • 10,1 kg 1

79,9 cm³ • 11,7 kg 1

Mocna dmuchawa do komfortowego oczyszczania dużych powierzchni ze skoszonej trawy, resztek ściętego żywopłotu, liści
i śmieci. Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny STIHL,
szerokie szelki, STIHL ElastoStart, silnik 2-MIX, uchwyt transportowy.

Silnik 4-MIX® oraz zintegrowany tłumik znacznie redukują
odgłosy pracy urządzenia. Idealna do oczyszczania dużych
powierzchni na terenach wymagających zachowania ciszy.
Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny STIHL, szerokie,
ergonomiczne szelki, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop,
uchwyt transportowy.

Najmocniejsza dmuchawa firmy STIHL. Praktyczny rozrusznik
boczny do łatwego uruchamiania urządzenia zawieszonego na
plecach. Beznarzędziowa regulacja położenia uchwytu i płynna
regulacja dyszy. Komfortowy uchwyt, system antywibracyjny
STIHL, szerokie, ergonomiczne szelki, pas biodrowy, pas piersiowy, silnik STIHL 4-MIX®, system łatwego uruchamiania, blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.

Nr kat.

Nr kat.

4244 011 1635

4282 011 1610

Nr kat.

4283 011 1603

ŁATWE
URUCHAMIANIE

BR 450 C-EF

BR 700

63,3 cm³ • 11,5 kg 1

64,8 cm³ • 10,8 kg 1

Bardzo mocna dmuchawa plecakowa z elektrycznym rozruchem STIHL Elektrostart. Zastosowanie STIHL ErgoStart
ułatwia uruchamianie w temperaturach poniżej 0 °C. Beznarzędziowa regulacja długości uchwytu oraz bezstopniowe
dopasowanie długości dyszy wylotowej. Idealny model do usuwania odpadów po koszeniu trawnika i przycinaniu żywopłotu,
sprzątania liści i innych odpadów na dużych powierzchniach.

Wyjątkowo wydajna dmuchawa o bardzo dużej mocy. Beznarzędziowa regulacja pozycji uchwytu i płynna regulacja dyszy,
komfortowy uchwyt. System antywibracyjny STIHL, silnik
4-MIX®. Szerokie, ergonomiczne szelki, pas biodrowy, blokada
dźwigni gazu z przyciskiem Stop, uchwyt transportowy.
W przypadku długotrwałych zastosowań z wykorzystaniem
dyszy kątowej zaleca się użycie uchwytu oburęcznego
(wyposażenie dodatkowe).

Nr kat.

4244 011 1632

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
F = Elektrostart

1 Ciężar bez paliwa

Nr kat.

4282 011 1621

OLEJE i smary
Więcej informacji na stihl.PL
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Dmuchawy
akumulatorowe
ƒ

9

z komfortowym systemem
nośnym

BGA 45

3

BGA 86

3

NOWOŚĆ
BGA 200

3

18 V • 2,2 kg 1

36 V • 2,8 kg 2

36 V • 3,2 kg 2

Poręczna dmuchawa akumulatorowa do oczyszczania mniejszych powierzchni na terenach przydomowych. Dysza okrągła,
zintegrowany akumulator litowo-jonowy (45 Wh)
ze wskaźnikiem naładowania.

Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obszarach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania
liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, komfortowy uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy. Dysza
płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza
dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Mocna dmuchawa akumulatorowa STIHL. Przeznaczona do
zastosowań na terenach komunalnych i w miejscach wymagających zachowania ciszy. W trybie pracy ręcznej idealna do
porządkowania zakamarków i wąskich przejść. W przypadku
pracy na dużych powierzchniach lub długotrwałych zastosowań BGA 200 można wygodnie zamocować do specjalnie
zaprojektowanego komfortowego systemu nośnego. W razie
potrzeby przełączanie pomiędzy trybem ręcznym a trybem
z systemem nośnym przebiega błyskawicznie, dzięki czemu
BGA 200 jest niezwykle uniwersalnym urządzeniem 2 w 1.
Zakrzywiona forma BGA 200 sprawia, że mimo dużego
przepływu powietrza, na dyszy dmuchawy występuje tylko
niewielki efekt skręcania i przechylania, co stanowczo odciąża
nadgarstek operatora. Dodatkowy uchwyt oraz blokada gazu
zwiększają komfort pracy. Specjalny przycisk pozwala łatwo
dostosować długość dyszy do różnych sytuacji roboczych,
np. do czyszczenia narożników. Stanowiący wyposażenie seryjne
komfortowy system nośny mocuje się do pasa biodrowego
akumulatora plecakowego AR.

Nr kat.

4513 011 5901

● Idealne do prac porządkowych na
terenach wymagających zachowania
ciszy, takich jak okolice szpitali,
przedszkoli czy osiedla mieszkaniowe

BGA 86 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.
BA02 011 5903

● Najcichsze dmuchawy w ofercie STIHL
● Bezprzewodowe, bez emisji spalin

NOWOŚĆ
BGA 57

3

BGA 100

3

36 V • 2,3 kg 2

36 V • 2,5 kg 2

Przyjemnie cicha dmuchawa akumulatorowa w nowoczesnym,
ergonomicznym wzornictwie. Do zdmuchiwania i zbierania
liści, trawy, papieru i innych odpadów na terenach przydomowych. Dysza okrągła, miękki uchwyt i dysza wydmuchowa
z trzystopniową regulacją długości, która umożliwia optymalne dopasowanie do wzrostu użytkownika. Przyspieszająca
przepływ powietrza dysza płaska dostępna jako wyposażenie
dodatkowe.

Przyjemnie cicha, lekka i bardzo mocna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, w szczególności do prac
na terenach miejskich, wymagających zachowania ciszy. Dysza
okrągła, miękki uchwyt, trzy poziomy mocy i dodatkowa funkcja Boost, trzystopniowa regulacja długości dyszy, przelotka
do poduszki amortyzującej. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe. Zasilanie akumulatorowe z kieszeni do pasa
AP z przewodem zasilającym i systemem nośnym z poduszką
amortyzującą lub zasilanie z akumulatora AR z poduszką amortyzującą.

BGA 57 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.
4523 011 5964
Zestaw BGA 57 z AK 20 i AL 101
Nr kat.
4523 011 5978

BGA 100 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.
4866 011 5905

Zestaw BGA 57 z 2x AK 20 i AL 101
Nr kat.
4523 200 0016

AKUMULATORY I AKCESORIA
Więcej informacji na stihl.PL
1 Ciężar z akumulatorem
2 Ciężar bez akumulatora
3 Objaśnienie symboli na stronie 46

BGA 200 bez akumulatora i ładowarki , wraz z komfortowym systemem nośnym
Nr kat.
BA01 011 5900

Urządzenia czyszczące

ZESTAW „odkurzacz”
Do przezbrojenia dmuchawy
w odkurzacz. Do BG 56 i BG 86.
Nr kat.
4241 700 2200

Zestaw do czyszczenia rynien
Do oczyszczania rynien
z brudu i liści. Dysza
o długości ok. 3 m, do
BG 56, BG 86.
Nr kat.

4241 007 1003

● Jeszcze większy zakres zastosowań

Pas biodrowy

● Różne rodzaje dysz

Równomierne rozłożenie
ciężaru urządzenia na biodra operatora. Wyściełany.

Nr kat.

BA01 490 0400

Do BR 350, BR 430, BR 450
Nr kat.
4203 710 9102
Do BR 500
Nr kat.

Zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru urządzenia. Polecany
szczególnie podczas prac z zastosowaniem dyszy kątowej, do
BR 350, BR 430, BR 450,
BR 500, BR 600 BR 700
i BR 800.
4282 790 1700

Torba

prosta

BGA 57, BGA 86, BGA 100

Duża prędkość powietrza ułatwia
usuwanie ciężkich i wilgotnych śmieci.

4241 708 6302

kątowa

BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81

4203 701 8300

kątowa

BR 350

4282 708 6340

kątowa

BR 430, BR 500, BR 600

4282 708 6304

kątowa

BR 700, BR 800

4244 708 6300

prosta

BR 350

4282 708 6360

prosta

BR 430

4244 708 6301

prosta

BR 450

Dysze płaskie

Umożliwiają oczyszczanie dużych
powierzchni dzięki znacznej szerokości
strumienia powietrza prowadzonego
równolegle do podłoża.

Dysze okrągłe

Idealna do transportu i przechowywania urządzenia wraz
z KombiNarzędziami FS-KM lub HL-KM. Do modeli KMA 130 R,
KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65,
BGA 85, BGA 100 oraz wszystkich jednostek napędowych
KombiMotor z uchwytem obwiedniowym.
Nr kat.

4866 701 8301

4282 710 9101

Uchwyt
OBURĘCZNY

Nr kat.

Zastosowanie

● Pasy umożliwiające komfortową pracę

Dzięki komfortowemu systemowi nośnemu dmuchawę
BGA 200 można używać na
różne sposoby, w trybie ręcznym
lub po zawieszeniu na uchwycie
umieszczonym z boku korpusu.
Zmiana trybu pracy jest prosta
i błyskawiczna, a komfort duży,
szczególnie przy długotrwałych
zastosowaniach. System nośny
mocuje się do pasa biodrowego
akumulatora plecakowego AR.
Akumulator AR oraz system nośny
są dostępne jako wyposażenie
dodatkowe do BGA 200.

Odpowiednia
do dmuchawy

● Zestaw do czyszczenia rynien

NOWOŚĆ
KOMFORTOWY SYSTEM
NOŚNY do BGA 200

Kształt dyszy

Dmuchawy –
akcesoria
ƒ

Urządzenia czyszczące

Nr kat.

10

0000 881 0507

Ułatwiają pracę dzięki odpowiedniemu,
prostemu kształtowi dyszy.

Pas piersiowy
Zapewnia stabilność szelek. Do
BR 200, BR 350, BR 430, BR 450,
BR 500, BR 600 i BR 700.
Nr kat.

0000 790 7700

4282 708 6370

prosta

BR 500

4282 708 6350

prosta

BR 600

4282 708 6302

prosta

BR 700

11

Poziom ciśnienia akustycznego 2 (dB(A))

Poziom mocy akustycznej 2 (dB(A))

Wartość drgań 3 (m/s²)

Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®)

71 / –

700 / –

90

104

8,0

2-MIX

•

–

•/–

–

–

–/–

15

76 / 89

755 / 620

90

104

2,5

2-MIX

⬤/⬤

⬤

–/–

–

–

–/–

Dysza okrągła / Dysza płaska
⬤/

BG 86

4241 011 1753

27,2

–

4,4 4

BR 200

4241 011 1605

27,2

–

5,7 4

12

67 / –

680 / –

96

103

3,0

2-MIX

⬤/–

⬤

–

–

–

BR 450

4244 011 1635

63,3

–

11,5 4

28

83 / –

1.090 / –

102

108

2,5

2-MIX

⬤/–

⬤

–/⬤

–

–

BR 450 C-EF

4244 011 1632

63,3

–

11,5 4

28

99 / –

1.090 / –

102

108

2,5

2-MIX

⬤/–

⬤

–/⬤

–

⬤

22

93 / –

925 / –

90

100

1,4

4-MIX®

⬤/

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

•
⬤/•

•/–
•/•
•/•
•/•
•/⬤

Zestaw „odkurzacz”

Wydajność turbiny (m3/h)
z dyszą okrągłą/dyszą płaską

13

Pas piersiowy / Pas biodrowy

Maks. prędkość powietrza (m/s)
z dyszą okrągłą/dyszą płaską

4,1 4

STIHL Elektrostart (F)

Siła nadmuchu 1 (N)

–

STIHL Rozrusznik boczny

Ciężar (kg)

27,2

STIHL ElastoStart / ErgoStart (E)

Napięcie znamionowe (V)

4241 011 1750

Dmuchawy spalinowe
BG 56

System antywibracyjny STIHL

Pojemność skokowa (cm³)

Urządzenia czyszczące

Nr kat.

12

•
•
–
–
–

BR 500

4282 011 1610

64,8

–

10,1 4

BR 700

4282 011 1621

64,8

–

10,8 4

35

88 / –

1.550 / –

101

109

2,5

4-MIX®

Br 800 C-E

4283 011 1603

79,9

–

11,7 4

41

97 / –

1.700 / –

104

112

3,5

4-MIX®

⬤/–

⬤

–/⬤

⬤

–

⬤/⬤

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–
–

Dmuchawy akumulatorowe
BGA 45

4513 011 5901

–

18

2,2 5

5

44 / –

420 / –

76

87

3,2

–

⬤/–

NOWOŚĆ BGA 57

4523 011 5964

–

36

2,3 6

9

55 / 60

620 / 560

79

90

0,6

–

⬤/

4523 011 5978

–

36

3,5 7

9

55 / 60

620 / 560

79

90

0,6

–

4523 200 0016

–

36

3,5 7

9

55 / 60

620 / 560

79

90

0,6

–

BGA 86

BA02 011 5903

–

36

2,8 6

15

69 / 76

780 / 710

79

90

0,5

–

BGA 100

4866 011 5905

–

36

2,5 6

17 9

75 9 / 81

840 9 / 760

80

90

0,9

–

36

3,2 6

21 9

84 9 / –

940 9 / –

80

91

0,7

–

NOWOŚĆ Zestaw BGA 57
z AK 20 + AL 101

NOWOŚĆ Zestaw BGA 57
z 2x AK 20 + AL 101

NOWOŚĆ BGA 200

BA01 011 5900

–

•
⬤/•
⬤/•
⬤/•
⬤/•
⬤/–

PORADA STIHL
Jeśli pracujesz w środowisku wymagającym zachowania ciszy,
upewnij się, że używasz dmuchawy, która jest możliwie najcichsza. Dmuchawa STIHL BR 500 została zaprojektowana do użytku
na takich właśnie terenach. Dźwięki wydawane przez dmuchawę
zostały zredukowane w porównaniu do poprzedniego modelu do
59% (mierzone zgodnie z EN ISO 22868). Pomimo to dmuchawa
STIHL BR 500 jest mocniejsza i wydajniejsza.

⬤ Wyposażenie seryjne

• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
F = Elektrostart

1 Połączenie prędkości powietrza i wydajności turbiny
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s²

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

7 Ciężar z akumulatorem, bez ładowarki
8 Ciężar bez przewodu sieciowego
9 Funkcja Boost

Urządzenia czyszczące

Worek redukujący objętość
zebranych zanieczyszczeń
Do zastosowań przy szczególnie
dużym zapyleniu.
Do SH 56 i SH 86.

SHE 81

27,2 cm³ • 5,2 kg 1

230 V • 1,4 kW • 4,5 kg 2

Idealna do oczyszczania średniej wielkości powierzchni. Płynna
regulacja obrotów, dysza okrągła, nóż rozdrabniający.

Do oczyszczania dużych powierzchni i terenów przydomowych.
Płynna regulacja obrotów, dysza płaska, funkcja dmuchawy.

Nr kat.

4241 011 0928

● Dla użytkowników okazjonalnych
i profesjonalistów

4811 011 0839

45 l. Do SH 56, SH 86,
SHE 71 i SHE 81.

4229 708 9702

Nr kat.

Zestaw do czyszczenia rynien
Do oczyszczania rynien z brudu
i liści. Dysza o długości ok. 3 m,
do SH 56, SH 86, SHE 71 i SHE 81.

●D
 o usuwania i rozdrabniania liści
i ściętej trawy

Dysza płaska kątowa
Do SH 56, SH 86, SHE 71 i SHE 81.

SH 86

Nr kat.

27,2 cm³ • 5,8 kg 1

4241 708 6302

Nr kat.

4241 007 1003

Idealna do oczyszczania dużych powierzchni. Płynna regulacja
obrotów, dysza okrągła, nóż rozdrabniający, dysza płaska,
STIHL ElastoStart, system antywibracyjny STIHL, filtr HD2.

Pojemność worka (l)

System antywibracyjny STIHL

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart (E)

Płynna regulacja obrotów

Funkcja dmuchawy 5

Ręczna pompa paliwowa

4811 011 0829

–

–

5,2 1

94

105 9,1 / 8,0 2-MIX

710

45

–

•

–

⬤/

•

⬤

⬤

⬤

SH 86

4241 011 0932

27,2

–

–

5,8 1

93

106 2,5 / 1,9 2-MIX

770

45

⬤

⬤

–

⬤/⬤

⬤

⬤

⬤

Dysza okrągła / Dysza płaska

Wydajność turbiny (m³/h) w
trybie odkurzacza

27,2

Optymalny do zastosowania na terenach przydomowych.
Dysza płaska, funkcja dmuchawy.

Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®)

Poziom ciśnienia akustycznego 3
(dB(A))

4241 011 0928

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg 2

Wartość drgań uchwyt
przedni/tylny 4 (m/s²)

Ciężar (kg), wraz z wyposażeniem

SH 56

SHE 71

Nr kat.

Poziom mocy akustycznej 3 (dB(A))

4241 011 0932

Moc (kW)

Nr kat.

Napięcie znamionowe (V)

● Możliwość zastosowania jako
dmuchawy

Nr kat.

4229 708 9701

Nr kat.

SH 56

Pojemność skokowa (cm³)

ODKURZACZE
OGRODOWE
I AKCESORIA
ƒ

Urządzenia czyszczące

Nr kat.

14

Spalinowe odkurzacze ogrodowe

Elektryczne odkurzacze ogrodowe

OLEJE i smary

SHE 71

4811 011 0829

–

230

1,1

4,1 2

85

101 1,2 / 0,8

–

580

45

–

–

–

–/⬤

–

⬤

–

SHE 81

4811 011 0839

–

230

1,4

4,5 2

88

103 5,6 / 2,6

–

650

45

–

–

–

–/⬤

⬤

⬤

–

Więcej informacji na stihl.PL
⬤ Wyposażenie seryjne

• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

1 Ciężar bez paliwa
2 Ciężar bez przewodu sieciowego

3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
4 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2 m/s²
5 Możliwość zastosowania odkurzacza ogrodowego jako dmuchawy
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Urządzenia czyszczące

Urządzenia czyszczące

Zamiatarki w szczegółach
ƒ

17

ZAMIATARKI
I AKCESORIA
ƒ

06 Łatwy transport

KG 550

05 Precyzyjne
oczyszczanie

Pojemność zbiornika 25 l • Szerokość robocza 55 cm • 6,0 kg

● Do zastosowań profesjonalnych
i okazjonalnych
04 Komfortowe
przechowywanie
03 Niewielkie
zużycie

●D
 o oczyszczania ścieżek, parkingów
oraz podjazdów

Do oczyszczania terenów przydomowych. System zamiatania
STIHL MultiClean, 8-stopniowa centralna regulacja wysokości, boczne rolki prowadzące, odpowiednia do stosowania
na zewnątrz, trwałe szczotki nylonowe.
Nr kat.

4860 019 4705

●U
 suwa duże, drobne, ciężkie i mokre
odpady
● Z wydajnym systemem zamiatania
STIHL MultiClean i MultiClean PLUS

02 Do różnych
prac związanych
z oczyszczaniem

01 Bezpyłowe
zamiatanie

Technika

Komfort

01 Listwa uszczelniająca i filtr powietrza
Zapewniają zebranie nawet najdrobniejszych cząstek
zabrudzeń.

04 PRAKTYCZNY POJEMNIK
Wyjątkowo duża pojemność pozwala zmieścić znaczną
ilość odpadów, a jednocześnie zajmuje niewiele miejsca.
Urządzenie można wygodnie ustawić na pojemniku
i przechowywać bez ryzyka wysypania zawartości.

02 SYSTEM ZAMIATANIA STIHL MULTICLEAN
Pozwala zbierać zabrudzenia najróżniejszego rodzaju, nawet te ciężkie i mokre oraz puszki i butelki PET.
Dodatkowy walec zamiatający w systemie zamiatania
STIHL MultiClean PLUS pozwala usunąć nawet najdrobniejszy kurz. Zbieranie zanieczyszczeń odbywa się przed
urządzeniem, dzięki czemu śmieci nie mogą się zaklinować
pod urządzeniem.
03 Trwałe materiały
Szczotki wykonane zostały z trwałego i odpornego na
zużycie nylonu.

05 CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI
I DOCISK SZCZOTEK
Umożliwia dostosowanie ustawień zamiatarek do
różnych rodzajów podłoża. Boczne szczotki i dociskacze
gwarantują bezproblemowe usuwanie brudu zalegającego
bezpośrednio przy ścianach i krawężnikach.
06 WYTRZYMAŁA PRZEKŁADNIA I ERGONOMICZNY
UCHWYT Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
Niewielki ciężar, wytrzymała przekładnia z optymalnym
przeniesieniem mocy i ergonomiczny uchwyt gwarantują
łatwe i wygodne przemieszczanie urządzenia.

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.

KG 770
Pojemność zbiornika 50 l • Szerokość robocza 77 cm • 13,0 kg

Do bezpyłowego oczyszczania większych powierzchni
w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków. System zamiatania STIHL MultiClean PLUS, 8-stopniowa centralna regulacja
wysokości, czyste zamiatanie, docisk szczotek, ergonomiczny
uchwyt z 2-stopniową regulacją wysokości, boczne rolki prowadzące, uchwyt transportowy, możliwość przechowywania
w pozycji pionowej, trwałe szczotki nylonowe.
Nr kat.

4860 019 4706

18

Urządzenia czyszczące

Urządzenia czyszczące

19

Myjki wysokociśnieniowe
w szczegółach
ƒ
07 Komfortowa
obsługa
08 Wygodny transport

KGA 770

05 Praktyczne przechowywanie

③

36 V • Pojemność zbiornika 50 l • Szerokość robocza 77 cm • 16,0 kg 1

04 Trwałość i stabilność

Zamiatarka akumulatorowa do oczyszczania dużych powierzchni
w budynkach i poza nimi. System zamiatania STIHL MultiClean
PLUS, 8-stopniowa centralna regulacja wysokości, boczna rolka
prowadząca, uchwyt transportowy, możliwość przechowywania
w pozycji pionowej, uchwyt z dwustopniową regulacją wysokości. Łatwe przemieszczanie dzięki akumulatorowemu napędowi szczotek talerzowych i walca zamiatającego. Wyjątkowo
skuteczne oczyszczanie obrzeży i narożników, nawet podczas
postoju urządzenia.

06 Perfekcyjne
dozowanie

02 Dłuższa żywotność

KGA 770 bez akumulatora i ładowarki
Nr kat.
4860 011 4705

01 Optymalne dostosowanie
do zadania

AKUMULATORY I AKCESORIA

Na zewnątrz: asfalt/beton płukany/
kostka brukowa

W budynkach: posadzka betonowa/
jastrych powlekany

Napęd akumulatorowy (szczotek
talerzowych / walca zamiatającego)

Ergonomiczny uchwyt

Docisk szczotek

Listwa uszczelniająca + filtr powietrza

Osłona przekładni

Centralna regulacja wysokości

Zasada zamiatania

Powierzchnia do … (m²)

Poziom mocy akustycznej 2 (dB(A))

Poziom ciśnienia akustycznego 2 (dB(A))

Ciężar (kg)

Napięcie znamionowe (V)

Szerokość robocza (cm)

Pojemność zbiornika (l)

Nr kat.

Więcej informacji na stihl.PL

ZAMIATARKI RĘCZNE
KG 550

4860 019 4705

25

55

–

6,0

–

–

300

MultiClean

⬤

–

–

–

–

–/–

–/–

⬤/⬤/⬤/⬤

KG 770

4860 019 4706

50

77

–

13,0

–

–

1.500

MultiClean
PLUS

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–/–

⬤/⬤

⬤/⬤/⬤/⬤

77

36

16,0 1

64

80

2.000

MultiClean
PLUS

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/⬤

⬤/⬤

⬤/⬤/⬤/⬤

ZAMIATARKA AKUMULATOROWA
KGA 770

4860 011 4705

1 Ciężar bez akumulatora

09 Bezpieczne
przechowywanie

03 Mocny napęd

50

2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
③ Objaśnienie symboli na stronie 46

Technika

Komfort

01 Regulacja ciśnienia/przepływu wody
i manometr
Ciśnienie robocze i ilość wody można płynnie dopasować
do danego zadania. Manometr na urządzeniu pokazuje
aktualnie ustawione ciśnienie.

05 Zintegrowany bęben na wąż
Modele PLUS zostały wyposażone w zintegrowany bęben
na wąż, który umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie węża wysokociśnieniowego. Uchwyt korby można
złożyć na czas transportu i przechowywania.

02 Pompa mosiężna z ceramicznym tłokiem
Powlekany ceramiczną powłoką tłok sprawia, że pompa
jest bardzo wytrzymała i zapewnia długą żywotność.

06 Zintegrowany zbiornik na środek
czyszczący z regulacją dozowania
Z myślą o stosowaniu środków czyszczących urządzenia
zostały wyposażone w 2-litrowy zbiornik na środek
czyszczący. Odpowiednie dozowanie środka czyszczącego
można ustawić za pomocą regulatora.

03 Bezszczotkowy silnik indukcyjny
Bezszczotkowy silnik indukcyjny zastosowany w myjkach
wysokociśnieniowych STIHL jest wyjątkowo solidny
i trwały.
04 Wysokociśnieniowy wąż w oplocie
stalowym
Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony stalowym oplotem
jest wyjątkowo wytrzymały i odpowiedni do stosowania
w najtrudniejszych warunkach.

07 Komfortowy pistolet z obrotowym
szybkozłączem przeciwskrętnym I STALOWA
lanca
Szybkozłącze przeciwskrętne umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie pistoletu od węża wysokociśnieniowego.
Obrotowa lanca stalowa pozwala idealnie dopasować
ustawienie strumienia do konkretnego zadania.
08 Aluminiowy uchwyt teleskopowy
Wysokiej jakości, wysuwany uchwyt teleskopowy
gwarantuje komfortowy transport i ergonomiczne
przechowywanie urządzenia.
09 Zintegrowany schowek do
przechowywania dysz
Praktyczny schowek pozwala bezpiecznie przechowywać
dysze.

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.
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Urządzenia czyszczące

Myjki
wysokociśnieniowe klasy
kompaktowej
ƒ

● Do prac porządkowych wokół domu
i w ogrodzie oraz mycia samochodów 1
● Do czyszczenia mebli ogrodowych,
schodów, ścieżek i tarasów
● Zwrotne i poręczne
● Łatwy transport i przechowywanie

Urządzenia czyszczące

re 90

RE 110

RE 130 PLUS

10 – 100 bar • 520 l/h • 9,8 kg

10 – 110 bar • 440 l/h • 17,6 kg

10 – 135 bar • 500 l/h • 21,2 kg

Lekka i kompaktowa myjka wysokociśnieniowa 110 barów z podstawowym wyposażeniem. Aluminiowa
głowica pompy, zintegrowany
wózek jezdny, zestaw do rozpylania
środka czyszczącego z butelką,
dysza rotacyjna i regulowana
dysza płaska z regulacją ciśnienia,
szybkozłącze zabezpieczające wąż
przed skręcaniem na pistolecie,
pozycja postojowa do odstawiania
pistoletu podczas przerw, wąż
wysokociśnieniowy 6 m, uchwyt
transportowy.

Komfortowa myjka wysokociśnieniowa 110 barów z dodatkowym
wyposażeniem. Długa lanca
z poręcznym pistoletem zapewniająca wygodną pracę, aluminiowy
uchwyt, boczny schowek ze zintegrowanym uchwytem na dysze
i przewód sieciowy, szybkozłącze
na wyjściu wysokiego ciśnienia,
wąż wysokociśnieniowy 7 m.

Mocna myjka wysokociśnieniowa
135 barów z komfortowym
wyposażeniem. Bęben na wąż
z prowadnicą do praktycznego przechowywania węża
wysokociśnieniowego z oplotem
stalowym o długości 9 m.

Nr kat.
4950 012 4520

Nr kat.
4950 012 4560

Nr kat.
4951 012 4514

RE 100

RE 120

10 – 110 bar • 440 l/h • 16,5 kg

10 – 125 bar • 500 l/h • 20,0 kg

Trwała myjka wysokociśnieniowa
110 barów z bogatym wyposażeniem. Aluminiowa głowica pompy,
cichy silnik indukcyjny, zintegrowany wózek jezdny, zestaw do
rozpylania środka czyszczącego
z butelką, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska z regulacją
ciśnienia, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem na
pistolecie, pozycja postojowa do
odstawiania pistoletu podczas
przerw, wąż wysokociśnieniowy
6 m, uchwyt transportowy.

Kompaktowa myjka wysokociśnieniowa 125 barów z komfortowym
wyposażeniem. Zestaw do rozpylania środka czyszczącego z butelką
do dozowania, wysokiej jakości
dodatkowy aluminiowy uchwyt
transportowy na spodzie urządzenia, wytrzymały i trwały wąż
wysokociśnieniowy z oplotem
stalowym o długości 8 m,
pistolet z zaworem mosiężnym.

Nr kat.
4950 012 4500

wyposażenie dodatkowe
OD STRONY 24

1 Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących czyszczenia
pojazdów mechanicznych

Nr kat.
4950 012 4540
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Urządzenia czyszczące

Myjki wysokociśnieniowe
klasy średniej
ƒ

Urządzenia czyszczące

NOWOŚĆ – Dostępna od wiosny 2021
RE 150

NOWOŚĆ – Dostępna od wiosny 2021
RE 170

NOWOŚĆ
RE 170 PLUS

10 – 140 bar • 612 l/h • 30,0 kg

10 – 150 bar • 648 l/h • 30,0 kg

10 – 150 bar • 648 l/h • 31,0 kg

Wydajny i wytrzymały model 140-barowej myjki wysokociśnieniowej
z bogatym wyposażeniem. Mosiężna
pompa wysokociśnieniowa, regulator
ciśnienia / przepływu wody, manometr, zintegrowany zbiornik na środek
czyszczący z systemem dozowania,
regulowana dysza płaska. Odporna na
zużycie ceramiczna dysza rotacyjna,
szybkozłącze zabezpieczające wąż
przed skręcaniem, schowek na dysze,
wąż wysokociśnieniowy z oplotem
stalowym o długości 9 m.

Wyjątkowo solidny model 150 barowej myjki ciśnieniowej z bogatym
wyposażeniem. Mosiężna pompa
wysokociśnieniowa z tłokami powlekanymi warstwą ceramiczną, regulator
ciśnienia / przepływu wody, manometr, zintegrowany zbiornik środek
na czyszczący z systemem dozowania,
regulowana dysza płaska, odporna
na zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, szybkozłącze zabezpieczające
wąż przed skręcaniem, schowek na
dysze, płaski wąż wysokociśnieniowy z
oplotem stalowym o długości 9 m.

Mocna i wytrzymała myjka
wysokociśnieniowa 150 barowa
z dodatkowym wyposażeniem bęben na wąż z prowadnicą,
składana korba i wąż wysokociśnieniowy z oplotem stalowym
o długości 12 m, mosiężna pompa
wysokociśnieniowa z tłokami
powlekanymi warstwą ceramiczną.
Regulator ciśnienia / przepływu
wody, manometr, zintegrowany
zbiornik na środek czyszczący
z systemem dozowania, regulowana dysza płaska, odporna na
zużycie ceramiczna dysza rotacyjna,
szybkozłącze zabezpieczające wąż
przed skręcaniem, schowek na
dysze.

Nr kat.
RE01 011 4500

Nr kat.
RE01 011 4530

Nr kat.
RE01 011 4531

● Dla użytkowników profesjonalnych
i wymagających użytkowników prywatnych
●D
 o różnych prac np. w garażach
i warsztatach
●C
 iśnienie robocze do 150 bar umożliwia
usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń

NOWOŚĆ
RE 150 PLUS
10 – 140 bar • 612 l/h • 31,0 kg

Mocna i wytrzymała myjka
wysokociśnieniowa 140 barowa
z dodatkowym wyposażeniem bęben na wąż z prowadnicą, składana korba i wąż wysokociśnieniowy
z oplotem stalowym o długości
12 m, mosiężna pompa wysokociśnieniowa.. Regulator ciśnienia
/ przepływu wody, manometr,
zintegrowany zbiornik na środek
czyszczący z systemem dozowania,
regulowana dysza płaska, odporna
na zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem, schowek
na dysze.
Nr kat.
RE01 011 4502
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Urządzenia czyszczące

Akcesoria
do myjek
RE 90 –
RE 170 PLUS
ƒ

● Większy zakres zastosowań
● Rozwiązania ułatwiające pracę

Urządzenia czyszczące

Szczotki

DyszA do pianowania

Szerokość ok. 285 mm.
Do czyszczenia delikatnych powierzchni. Zintegrowana gumowa
uszczelka do ściągania resztek
wody, do RE 90 – RE 170 PLUS.

Lanca
Długość 1080 mm. Solidna, wygięta lanca z dyszą do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, do RE 90 – RE 170 PLUS.
Nr kat.

Nr kat.

4910 500 1900

4910 500 6000

Nr kat.

Zestaw do czyszczenia
pojazdów

Wąż płaski w oplocie tekstylnym
z kasetą

W zestawie szczotka, dysza do mycia samochodów oraz dysza kątowa
90°, do 90 – RE 130 PLUS.

Długość 12 m. Wąż niskociśnieniowy z kasetą do komfortowego zwijania i rozwijania węża. Możliwość
przechowywania bezpośrednio na
urządzeniu.2

Nr kat.

4910 500 6100

● Wyposażenie do zadań specjalnych
Szczotka obrotowa
Ø155 mm. Do dokładnego mycia
delikatnych powierzchni, obrotowy
wieniec, regulacja kąta roboczego,
do RE 90 – RE 170 PLUS. 1
Nr kat.

4910 500 5900

NOWOŚĆ – Dostępna od wiosny 2021
Przystawka do czyszczenia
ŚREDNICH powierzchni
RA 90
Ø 255 mm. Do szybkiego, bezbryzgowego czyszczenia powierzchni
średnich powierzchni. Regulacja
ciśnienia, dla modeli
RE 90–RE 130 PLUS.

Do RE 90 – RE 170 PLUS.
Nr kat.
4910 500 8600

ZAWÓR Przedłużacze węża
wysokociśnieniowego3
Zwiększa zasięg myjki.
Szybkozłączka.
Długość 7 m, oplot tekstylny
do RE 90 – RE 130 PLUS
Nr kat.
4910 500 0801
Długość 9 m, oplot stalowy
Do RE 90 – RE 170 PLUS
Nr kat.
4910 500 0802
Długość 20 m, oplot stalowy
Do RE 143 – RE 170 PLUS
Nr kat.
4910 500 0803

Nr kat.
4910 500 3901

przeciwzwrotny ze złączkami 3/4"4
Zapobiega cofaniu się wody
z myjki do sieci wodociągowej, do
RE 90 – RE 170 PLUS.
Nr kat.

4910 500 9600

Urządzenie do piaskowania
na mokro
Do piaskowania na mokro murów i elementów metalowych.
Najlepsza wydajność przy
zastosowaniu granulatu STIHL
SB 90, do RE 90 –
RE 170 PLUS.
Nr kat.

Nr kat.
4910 500 3900

RA 110
Ø 310 mm. Do szybkiego, bezbryzgowego czyszczenia dużych
powierzchni. Regulacja ciśnienia,
dla modeli RE 90–RE 170 PLUS.

Wysoka skuteczność czyszczenia
dzięki nakładaniu trwałej piany.
Regulacja intensywności i kąta
strumienia. System do dozowania
z dużym otworem do napełniania.
Do RE 90 – RE 170 PLUS.

4910 500 1800

Zestaw do udrażniania rur
Długość 15m. Średnica
zewnętrzna: wąż 10 mm,
główka 13,7 mm (na złączce).
Odpowiedni do rur o niewielkim przekroju. Z dyszą, do
RE 90 – RE 170 PLUS.
Nr kat.

4910 500 8000

Zestaw
ssący
Długość 3 m. Do bezciśnieniowego zasilania wodą z beczki
lub cysterny. Zalecane zastosowanie filtra do wody, do
RE 90 – RE 170 PLUS.
Nr kat.

4910 500 0500

4900 500 5700

Filtr wody
Przedłużka lancy, Prosta

3/4". Chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody
zasilającej, do RE 90 – RE 170 PLUS.

Długość 430 mm. Do
RE 90 – RE 170 PLUS.

Nr kat.

Nr kat.

4910 500 5400

4910 500 0900
1 Zalecane do RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 oraz RE 130 PLUS: stosować w połączeniu z przedłużką lancy (nr kat. 4910 500 0900)
2 Zalecane do modeli RE 110, RE 120 oraz RE 130 PLUS: w połączeniu z uchwytem (nr kat. 4950 790 5400) wąż płaski z kasetą można przechowywać bezpośrednio na
urządzeniu. Maks. temperatura wody zasilającej = 20°C; Zalecany do RE 150 – RE 170 PLUS: w połączeniu z uchwytem na wąż (nr kat. RE01 790 5400)
umożliwia przechowywanie węża płaskiego z kasetą bezpośrednio na urządzeniu. Maks. temperatura wody zasilającej = 20°C
3 Przedłużacz węża wysokociśnieniowego bez możliwości nawinięcia na bęben na wąż
4 Myjkę wysokociśnieniową należy podłączać do przyłącza wody pitnej wyłącznie z zastosowaniem zaworu przeciwzwrotnego
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ŚRODKI
CZYSZCZĄCE
DO MYJEK
WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
ƒ
●O
 ptymalnie dostosowane do myjek
wysokociśnieniowych STIHL
● Środki czyszczące do różnych zadań
● Granulat do uporczywych zabrudzeń

Urządzenia czyszczące

Uniwersalny środek
czyszczący
CU 100

Środek do
czyszczenia FELG
CR 100

Do łagodnego czyszczenia różnych
zabrudzeń z twardych powierzchni
w domu i na terenach przydomowych. Odpowiedni do powierzchni
lakierowanych, metalowych, z kamienia, tworzyw sztucznych i szkła.

Do usuwania mocno
przywierających zanieczyszczeń.
Do wszystkich felg ze stopów
lekkich i stali.

500 ml
Nr kat.

Granulat do
piaskowania
Do piaskowania na mokro twardych powierzchni, takich jak mury
czy powierzchnie metalowe. Usuwa
rdzę i stare powłoki malarskie,
nie zawiera silikonu, odpowiedni
do wszystkich urządzeń STIHL do
piaskowania na mokro.

1l
Nr kat.

0782 516 9100

Wiaderko, 25 kg
Nr kat.
0797 010 2052

5l
Nr kat.

0782 516 9101

Opakowanie uzupełniające, 25 kg
Nr kat.
0782 516 9600

Środek czyszczący do kamienia
i FASAD
CS 100
Do twardych powierzchni kamiennych, fasad, powierzchni betonowych, drewnianych i wykładanych
płytkami ceramicznymi. Niezawodnie rozpuszcza uporczywe osady
pochodzenia roślinnego, nagar,
sadzę i kurz.
5l
Nr kat.

0782 516 9500
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0782 516 9400

Uniwersalny środek
CZYSZCZĄCY
CP 200
Do profesjonalnego czyszczenia wszystkich twardych
powierzchni za wyjątkiem
tkanin. Usuwa różne rodzaje
zanieczyszczeń, np. nagar,
sadzę, kurz, lekkie zanieczyszczenia olejem i smarem,
wartość pH 1% roztworu: 8,2.
1l
Nr kat.

0782 516 9200

10 l
Nr kat.

0782 516 9201

Środek do czyszczenia pojazdów
z WOSKIEM
CC 100
Do oczyszczania wszystkich typów
pojazdów z różnych zanieczyszczeń
drogowych, jak sól, kurz i owady.
Pieniący, wysokiej jakości komponenty myjące, nadaje połysk,
trwały efekt perłujący.

PRZED

PO

PORADA STIHL: JAK CZYŚCIĆ DREWNIANY TARAS?

1l
Nr kat.

0782 516 9300

5l
Nr kat.

0782 516 9301

Oczyść taras i usuń z niego większe zanieczyszczenia. Następnie wyczyść go myjką wysokociśnieniową, np. STIHL RE 130 PLUS,
oczywiście pod warunkiem, że drewno nadaje się do czyszczenia myjką wysokociśnieniową. Wytrzymałe rodzaje drewna, takie jak
teak, robinia czy dąb, można wygodnie pielęgnować używając szczotki. Mniej wytrzymałe gatunki drewna, takie jak buk, świerk czy
sosna, należy traktować ostrożniej i czyścić ręcznie. Do czyszczenia wszystkich rodzajów drewna twardego idealnie nadaje się nasz
preparat do czyszczenia kamienia i elewacji STIHL CS 100. Zapewnia on dużą siłę czyszczenia i jest biodegradowalny. CS 100 oraz
cztery inne produkty do czyszczenia i pielęgnacji STIHL zostały opracowane i są produkowane we współpracy z firmą SONAX.
Spełniają najwyższe standardy i są optymalnie dostosowane do myjek wysokociśnieniowych STIHL. Do wiosennego czyszczenia bar
dziej delikatnych rodzajów drewna doskonale nadaje się klasyczne mydło w płynie lub mieszanka sody i skrobi. Należy bezwzględnie
unikać stosowania octu i kwasowych środków czyszczących! Po zakończeniu czyszczenia należy odczekać 24 godziny, aż taras
całkowicie wyschnie. Na zakończenie zalecamy zabezpieczenie drewna olejem lub glazurą. Przygotowanie drewnianego tarasu
do nowego sezonu nie musi być trudne!
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Myjki wysokociśnieniowe
klasy profesjonalnej
ƒ

● Dla gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw
komunalnych, przedsiębiorstw leśnych
i firm budowlanych

Urządzenia czyszczące

RE 232

RE 362 PLUS

145 bar • 660 l/h • 36,0 kg

35 – 180 bar • 1.080 l/h • 79,0 kg

Idealny model podstawowy klasy
profesjonalnej. Ergonomiczny
pistolet profesjonalny STIHL, wąż
ciśnieniowy w oplocie stalowym
o długości 10 m, zasysanie i dozowanie środka czyszczącego
z zewnętrznego pojemnika, mocowanie przewodu sieciowego,
praktyczny uchwyt do pistoletu.

Bardzo trwała, komfortowa myjka
do długotrwałych zastosowań. Bęben na wąż z wężem ciśnieniowym
w oplocie stalowym o długości 15
m, druga lanca z dyszą rotacyjną,
trwała konstrukcja pompy, masywne, ceramiczne tłoki, ergonomiczny
pistolet profesjonalny STIHL, dwa
zbiorniki na środek czyszczący
i przełącznik umożliwiający
elastyczne czyszczenie, składany uchwyt umożliwiający łatwy
transport.

Nr kat.
4788 012 4503

●D
 o ciężkich prac związanych z czyszczeniem i ekstremalnych wyzwań
●T
 rwały, łatwy w konserwacji silnik
i pompa
●D
 oskonała ergonomia i bogate
wyposażenie standardowe

RE 282 PLUS
60 – 160 bar • 760 l/h • 42,0 kg

Komfortowo wyposażona myjka
wysokociśnieniowa o dużej mocy.
Silnik wolnoobrotowy, bęben na
wąż z dodatkowym wspomaganiem
nawijania i wężem ciśnieniowym
w oplocie stalowym o długości
15 m, druga lanca z dyszą rotacyjną, napięcie 400 V, odporne na
zużycie tłoki z powłoką ceramiczną,
ergonomiczny pistolet profesjonalny STIHL, regulacja ciśnienia/
przepływu wody, manometr, duży
filtr wody.
Nr kat.
4788 012 4521

Nr kat.
4780 012 4518

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
OD STRONY 26

wyposażenie dodatkowe
OD STRONY 30
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AKCESORIA
DO MYJEK
RE 232 –
RE 462 PLUS
ƒ

Urządzenia czyszczące

Dysze punktowe
Szczotki
Wyposażenie profesjonalne, wymienny wkład szczotki.
Obrotowa, z regulacją kąta. Włosie naturalne.
Do RE 232 – RE 462 PLUS.
Nr kat.

4925 500 5900

Kąt strumienia 0°, bardzo mocny
strumień punktowy.

0°

Dysze rotacyjne
(turbodysza, frez do
usuwania brudu)
Do usuwania szczególnie
uporczywych zabrudzeń. Szybkie obroty strumienia punktowego, do czyszczenia dużych
powierzchni.

Rozmiar dyszy 0004 do RE 232, RE 272 PLUS
Nr kat.
4900 502 1003
Rozmiar dyszy 0005 do RE 282 PLUS
Nr kat.
4900 502 1004
Rozmiar dyszy 0007 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat.
4900 502 1006
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W12
W11

W12 040 do RE 232, RE 272 PLUS
Nr kat.
4900 500 1641
W12 050 do RE 282 PLUS
Nr kat.
4900 500 1649

Lanca stalowa
● Do urządzeń profesjonalnych
● Dysze,

szczotki i inne elementy
do zadań specjalnych związanych
z czyszczeniem

Prosta, bez dyszy1 . Z szybkozłączem.
Do RE 232 – RE 462 PLUS.
Długość 350 mm
Nr kat.
4925 500 0960
Długość 500 mm
Nr kat.
4925 500 0961
Długość 1.070 mm
Nr kat.
4925 500 0962
Długość 1.800 mm
Nr kat.
4925 500 0963
Długość 2.500 mm
Nr kat.
4925 500 0964

LANCA STALOWA
Kątowa, bez dyszy1. Z szybkozłączem..
Do RE 232 – RE 462 PLUS.

Dysze płaskie
Kąt strumienia 30°, dysza uniwersalna do wszystkich rodzajów prac,
duża wydajność.

30°

W11 060 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat.
4900 500 1662

Rozmiar dyszy 25035 do RE 272 PLUS
Nr kat.
4900 502 1021

Osłona dyszy

Rozmiar dyszy 2504 do RE 232
Nr kat.
4900 502 1029

Chroni dyszę wysokociśnieniową
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zintegrowana z dyszą, do
RE 232 – RE 462 PLUS.

Rozmiar dyszy 25045 do RE 282 PLUS
Nr kat.
4900 502 1030
Rozmiar dyszy 2506 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat.
4900 502 1033

Kąt strumienia 60°, do czyszczenia
delikatnych powierzchni, bardzo
duża wydajność.

W11 055 do RE 462 PLUS
Nr kat.
4900 500 1651

Nr kat.

4900 502 0900

60°

Rozmiar dyszy 5006 do RE 232 - RE 282 PLUS
Nr kat.
4900 502 1060
Rozmiar dyszy 5007 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat.
4900 502 1061

Długość 1.070 mm
Nr kat.
4925 500 1900

Adapter złącze śrubowe/
szybkozłącze
Lanca stalowa z dyszą rotacyjną
Prosta. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń,
szybkie obroty strumienia punktowego, duża wydajność,
szybkozłącze.

Adapter do łączenia lanc
stalowych/elementów
wyposażenia dodatkowego ze
złączem śrubowym z pistoletem
z szybkozłączem.
Nr kat.

W12 040 do RE 232, RE 272 PLUS
Nr kat.
4925 500 8304
W12 050 do RE 282 PLUS
Nr kat.
4925 500 8306
W11 060 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat.
4925 500 8301

1 Zalecane stosowanie osłony dyszy

4925 500 6700

PORADA STIHL
Nasze urządzenia profesjonalne są standardowo wyposażone
w dysze wysokociśnieniowe 30°. Odpowiednie wyposażenie
dodatkowe pozwoli Państwu przystosować urządzenie do indywidualnych potrzeb. Np. dysza 60° jest bardziej wydajna
w przypadku czyszczenia dużych powierzchni. Do trudno dostępnych miejsc lepiej sprawdza się lanca kątowa.
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Przedłużacze
węża wysokociśnieniowego2
Zwiększają zasięg. Zastosowanie tylko z adapterem.
Wzmocniony oplot stalowy.

DN 06, M24 × 1,5 do RE 232 – RE 282 PLUS

Długość 20 m
Nr kat.

Rozmiar dyszy 06 do RE 462 PLUS
Nr kat.
4925 500 1801

4925 500 0841

Rozmiar dyszy 07 do RE 362, RE 362 PLUS
Nr kat.
4925 500 1802

Długość 10 m
Nr kat.

4925 500 0842

Długość 15 m
Nr kat.

4925 500 0843

Długość 20 m
Nr kat.

4925 500 0844

Filtr wody

Do łączenia węży
wysokociśnieniowych.

Wysoka skuteczność czyszczenia
dzięki nakładaniu trwałej piany.
Regulacja intensywności i kąta
strumienia. System do dozowania
z dużym otworem do napełniania,
butelka o pojemności 1 l, duży
otwór wlewowy, do RE 232 –
RE 462 PLUS.

Długość 3 m, 3/4". Wyposażenie
profesjonalne. Zalecane zastosowanie filtra wody, do RE 232 RE 462 PLUS.

Nr kat.

4925 500 9600

Nr kat.

4925 500 0500

Szczotka
myjąca do
dużych powierzchni1
Szerokość 250 mm.
Do lanc prostych, łatwy montaż,
włosie naturalne, do
RE 232 – RE 462 PLUS.
Nr kat.

1 W połączeniu z lancami stalowymi

4900 500 3011

2 Przedłużacz węża wysokociśnieniowego bez możliwości nawinięcia na bęben
3 Myjkę wysokociśnieniową należy podłączać do przyłącza wody pitnej wyłącznie z zastosowaniem
zaworu przeciwzwrotnego

Rozmiar dyszy 05 do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat.
4925 500 1800

4925 500 0840

Adapter do węży
wysokociśnieniowych

Zestaw ssący

Do usuwania brudu z powierzchni murów oraz farby
i rdzy z elementów metalowych. Z szybkozłączem, do
granulatu SB 90.

Długość 10 m
Nr kat.

DN 08, M27 × 1,5 für RE 362 – RE 462 PLUS

DyszA do PIANY

Zestaw do piaskowania na mokro

M24 × 1,5 do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat.
4925 503 0800
M27 × 1,5 do RE 362 – RE 462 PLUS
Nr kat.
4925 503 1205

Zestaw do
udrażniania rur
Bardzo elastyczny, możliwość
zastosowania nawet do rur
o niewielkim przekroju.
Z dyszą i szybkozłączem,
do RE 271 – RE 462 PLUS.
Długość 10 m
Nr kat.

4925 500 8000

Długość 20 m
Nr kat.

4925 500 8001

Długość 10 m
Nr kat.

4900 500 1716

Długość 20 m
Nr kat.

4900 500 1721

3/4". Chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody
zasilającej, do RE 232 – RE 282 PLUS.

Do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat.
4900 500 5405

Do RE 362 – RE 462 PLUS
Nr kat.
4900 500 5401

Zawór przeciwzwrotny
ze złączkami 3/4"3
Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej.

Do RE 232 – RE 282 PLUS
Nr kat.
4900 500 5700

Do RE 362 – RE 462 PLUS
Nr kat.
4900 500 5701
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Maks. wydajność pompy (l/h)

Maks. temperatura wody
zasilającej (°C)

Ciężar, w trybie gotowości
do pracy (kg)

Moc (kW)

Poziom ciśnienia akustycznego 2 (dB(A))

Poziom mocy akustycznej 2 (dB(A))

Wartość drgań 3 (m/s²)

Długość przewodu sieciowego (m)

Napięcie sieciowe (V / fazy / Hz)

Obroty (min–1)

Zestaw do rozpylania środka czyszczącego / zbiornik na
środek czyszczący / zasysanie środka czyszczącego ze
zbiornika zewnętrznego

Przezroczysty zbiornik na środek czyszczący (l)

System dozowania środka czyszczącego

Wąż wysokociśnieniowy (długość w m),
z oplotem stalowym

Aluminiowa pompa/Mosiężna pompa/
Ceramiczne tłoki

Regulator ciśnienia/przepływu wody
na urządzeniu/pistolecie

Manometr

Aluminiowy, teleskopowy uchwyt

Aluminiowy uchwyt transportowy

Składana pokrywa do przechowywania dysz

Uchwyt na wąż płaski z oplotem tekstylnym /
wąż płaski w oplocie tekstylnym z kasetą

Szybkozłącze na wyjściu wysokociśnieniowym

Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy

Pistolet ze złączem skrętnym

Dysza rotacyjna/2. lanca z dyszą rotacyjną

RE 90

4951 012 4514

10 – 100

120

350

520

40

9,8

1,8

80,0

88,0

≤ 2,5

5

230 / 1~ / 50

15.000

⬤/–/–

0,5

–

67

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

–/–

–

–

⬤

⬤/–

RE 100

4950 012 4500

10 – 110

120

380

440

40

16,5

1,7

67,0

81,0

< 2,5

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

–

67

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

–/–

–

–

⬤

⬤/–

RE 110

4950 012 4520

10 – 110

120

380

440

40

17,6

1,7

67,0

81,0

< 2,5

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

–

77

⬤/–/–

–/–

–

⬤

–

⬤

RE 120

4950 012 4540

10 – 125

140

400

500

40

20,0

2,1

67,0

81,0

≤ 3,8

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

⬤

8

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

RE 130 PLUS

4950 012 4560

10 – 135

150

420

500

40

21,2

2,3

72,0

86,0

≤ 2,5

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

⬤

9

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

Nr kat.

Ciśnienie robocze (bar)

Min. wydajność pompy (l/h)

Urządzenia czyszczące

Maks. ciśnienie 1 (bar)
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Myjki wysokociśnieniowe klasy kompaktowej4

•/•
•/•
•/•

⬤

–

⬤

⬤/–

⬤

–

⬤

⬤/–

–

⬤

⬤

⬤/–

Myjki wysokociśnieniowe klasy średniej4
NOWOŚĆ 8 RE 150

RE01 011 4500

10 – 140

180

540

612

60

30,0

2,9

71,0

85,0

< 2,5

5

230 / 1~ / 50

2.850

–/⬤/⬤

2

⬤

9

–/⬤/–

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

–/–

⬤

–

⬤

⬤/–

NOWOŚĆ RE 150 PLUS

RE01 011 4502

10 – 140

180

540

612

60

31,0

2,9

71,0

85,0

< 2,5

5

230 / 1~ / 50

2.850

–/⬤/⬤

2

⬤

12

–/⬤/–

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

–/–

–

⬤

⬤

⬤/–

NOWOŚĆ 8 RE 170

RE01 011 4530

10 – 150

180

570

648

60

30,0

3,3

71,0

85,0

< 2,5

5

230 / 1~ / 50

2.850

–/⬤/⬤

2

⬤

9

–/⬤/⬤

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

–/–

⬤

–

⬤

⬤/–

NOWOŚĆ RE 170 PLUS

RE01 011 4531

10 – 150

180

570

648

60

31,0

3,3

71,0

85,0

< 2,5

5

230 / 1~ / 50

2.850

–/⬤/⬤

2

⬤

12

–/⬤/⬤

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

–/–

–

⬤

⬤

⬤/–

590

660

60

36,0

3,2 6

75,7

89,9

< 1,5

5

230 / 1~ / 50

2.800

–/–/⬤

–

⬤

10

–/⬤/–

–/–

–

–

⬤

–

–/–

–

–

⬤

–/

42,0

3,5 6

73,4

87,6

< 1,5

5

400 / 3~ / 50

1.450

–/⬤/⬤

2,5

⬤

15

–/⬤/⬤

⬤/–

⬤

–

⬤

–

–/–

–

⬤

⬤

–/⬤

79,0

6,5 6

76,0

87,5

< 2,5

5

400 / 3~ / 50

1.450

–/⬤/⬤

2,5 + 2,5

⬤

15

–/⬤/⬤

⬤/⬤

⬤

–

–

–

–/–

–

⬤

⬤

–/⬤

Myjki wysokociśnieniowe klasy
RE 232
RE 282 PLUS
RE 362 PLUS

⬤ Wyposażenie seryjne

• Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

profesjonalnej4

4788 012 4503
4788 012 4521
4780 012 4518

145
60 – 160
35 – 180

200
200
–

700
1.000

760
1.080

60
60

1 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
2 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100 wzwyż) – z dyszą płaską

4 Podczas użytkowania myjek wysokociśnieniowych STIHL przestrzegać
lokalnych przepisów gospodarki ściekowej
5 W połączeniu z wężem płaskim w oplocie tekstylnym maks. temperatura
wody zasilającej = 20°C

6 Instalacja elektryczna w miejscu pracy musi być odpowiednia do mocy urządzenia
7 Tkanina PCV
8 Dostępna od wiosny 2021

•
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ODKURZACZE DO CZYSZCZENIA
NA SUCHO I NA MOKRO
ƒ
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Odkurzacze
do
czyszczenia
na sucho
i na mokro
ƒ
NOWOŚĆ
se 33

03 Praktyczne przechowywanie

05 Łatwe oczyszczanie filtra

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

●D
 o profesjonalnych zastosowań
w warsztatach, firmach sprzątających
i zakładach przemysłowych
●D
 o usuwania suchych i mokrych
zanieczyszczeń

06 Regulacja OBROTÓW

04 Komfortowa praca

● Bogata oferta wysokiej jakości akcesoriów

Do oczyszczania suchych i mokrych powierzchni na terenach
przydomowych oraz odkurzania samochodów. Wszechstronny dzięki bogatej ofercie akcesoriów. Końcówka do
czyszczenia podłóg umożliwiająca przełączanie między
trybem czyszczenia na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy
aktywna po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, 2-częściowa rura ssąca poprawiająca ergonomię
pracy. Optymalne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio
na urządzeniu, dysza do szczelin, końcówka do czyszczenia
podłóg, wąż ssący o długości 2 m.
Nr kat.

SE01 012 4413

02 Wydajny system filtrów

01 Mechanizm samooczyszczający

Technika

Komfort

01 Wyłącznik wybiegowy
Jeśli odkurzacz jest uruchamiany za pomocą automaty
cznego włącznika, to po wyłączeniu pracuje jeszcze jakiś
czas, aby umożliwić odessanie resztek zanieczyszczeń
i całkowite opróżnienie węża.

03 Zintegrowany pojemnik na akcesoria
Z uchwytem na wąż ssący i przewód sieciowy. Do
komfortowego przechowywania dodatkowych dysz.

02 Wielowarstwowy system filtrujący
Wielowarstwowy system filtrujący zatrzymuje zarówno
duże zanieczyszczenia, jak i niewielkie drobinki pyłu.
Wkład filtra z możliwością czyszczenia gwarantuje higienę,
ekonomię użytkowania i przyczynia się do ochrony
środowiska.

04 A
 utomatyczny włącznik/gniazdo (E)
Odkurzacz jest włączany i wyłączany automatycznie
wraz z elektronarzędziem podłączonym do gniazda.
05 Oczyszczanie filtra
Stała optymalna moc dzięki prostemu i szybkiemu
czyszczeniu filtra.
06 Regulacja obrotów
Do płynnej regulacji mocy.

se 62
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Do usuwania kurzu, brudu i płynów – w pomieszczeniach i na
zewnątrz. Czyszczenie na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy
po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, wielowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra, końcówka
do czyszczenia podłóg z przełącznikiem, końcówka uniwersalna, końcówka do czyszczenia szczelin.
Nr kat.

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.

4784 012 4400
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Najmocniejszy odkurzacz do
czyszczenia na sucho i na mokro
SE 62 E

SE 122 E

SE 133 ME

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Automatyczny włącznik i gniazdo (E) do podłączenia elektronarzędzia. Czyszczenie na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy
po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego,
wielowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra, wąż ssący
o długości 3,5 m, lanca teleskopowa, końcówka do czyszczenia
podłóg z przełącznikiem, końcówka uniwersalna, końcówka
do czyszczenia szczelin, adapter do elektronarzędzia.

Automatyczny włącznik, gniazdo (E), czyszczenie na sucho i na
mokro, wielowarstwowy system filtrujący, oczyszczanie filtra,
filtr/worek, kółka prowadzące z hamulcem, uchwyt ze stali
nierdzewnej z szybkozłączem, lanca ze stali nierdzewnej, końcówka uniwersalna, końcówka do czyszczenia podłóg/szczelin,
regulacja obrotów, system łagodnego rozruchu, hamulec wybiegowy, adapter do elektronarzędzia, zintegrowany pojemnik
na akcesoria i uchwyt do rury ssącej.

Mocny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro
z automatycznym włącznikiem, do pyłów klasy M. Automatyczne oczyszczanie filtra bez spadku siły ssania, automatyczna
kontrola przepływu powietrza, płynna regulacja obrotów,
uchwyt do mocowania skrzynek narzędziowych, antystatyczne
akcesoria do odsysania pyłu z urządzeń akumulatorowych /
elektronarzędzi.

Nr kat.

4784 012 4403

Nr kat.

4774 012 4405

Nr kat.

4786 012 4430

M

Solidne odkurzacze do czyszczenia na sucho i na
mokro stanowią nieodzowny element utrzymania
czystości w budownictwie i zakładach przemysłowych,
w których występuje znaczne zapylenie.

wyposażenie dodatkowe
OD STRONY 40

E = Automatyczny włącznik / gniazdo
M = Klasa pyłów
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ODKURZACZE
AKCESORIA
ƒ

Urządzenia czyszczące

Worek filtracyjny
Opakowanie 5 sztuk. Wykonane z papieru.
NOWOŚĆ
Do SE 33
Nr kat.
SE01 500 9000

KońcówkA ssącA
(złącze Ø 36 mm)

Długość 300 mm. Do czyszczenia
trudno dostępnych miejsc. Z tworzywa sztucznego, do
SE 33 – SE 133 ME.
Nr kat.

4901 502 2200

Gumowa dysza
z ukośną końcówką
(złącze Ø 36 mm)

Długość 185 mm. Do odkurzania
delikatnych powierzchni, do
SE 33 – SE 133 ME.
Nr kat.

4901 502 2400

Opakowanie 5 sztuk. Wykonane ze stabilnej, mocnej włókniny.
Do SE 62, SE 62 E
Nr kat.
4901 500 9004
Z zamknięciem do SE 122 E
Nr kat.
4901 500 9007

● Elementy dodatkowe do różnych
zastosowań

Z zamknięciem do SE 133 ME
Nr kat.
4901 500 9009

● Dysze do różnych zadań
● Przedłużacze lancy i adapter
● Węże ssące

Dysza ze szczotką

Dysza ze szczotką

Do czyszczenia kaloryferów
i żaluzji. Dysza do szczelin
ze specjalną szczotką, do
SE 33 – SE 133 ME.

Długość 230 mm. Do czyszczenia
delikatnych powierzchni, jak np.
meble tapicerowane, do
SE 33 – SE 133 ME.

(złącze Ø 36 mm)

Nr kat.

4901 500 2610

SzczotkA

Filtry

(złącze Ø 36 mm)

Wkład filtra.
NOWOŚĆ
Filtr PET do SE 33
Nr kat.
SE01 703 5900

Szerokość 70 mm. Np. do czyszczenia armatury i klawiatury.
Obrotowa, z nylonową szczotką,
do SE 33 – SE 133 ME.
Nr kat.

KońcówkA SSĄCA

Odporne, zmywalne włókno PET,
szczególnie nadaje się do odkurzania na
mokro, do SE 62 – SE 122 E

Szerokość 115 mm. Z tworzywa,
ze szczotką do usuwania sierści,
np. do tapicerki samochodowej,
do SE 33 – SE 133 ME.

Nr kat.
4901 501 0900

(złącze Ø 36 mm)

Nr kat.

4901 502 2300

KońcówkA ssącA
(złącze Ø 36 mm)

Filtr fałdowany płaski z PTFE, klasa pyłów M,
zmywalny, do SE 133 ME
Nr kat.
4786 703 5902

Ssawka uniwersalna,
aluminiowa, szerokość
150 mm. Do SE 62 – SE 122 E.
Nr kat.

Jednorazowy worek
filtracyjny
Do łatwego i czystego usuwania
zebranego pyłu. 5 szt. w opakowaniu, tworzywo sztuczne,
do SE 133 ME.
Nr kat.

4901 903 4900

4901 502 2600

Końcówka ssąca do
czyszczenia na mokro
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 300 mm. Do czyszczenia
na mokro, do SE 33 – SE 133 ME.
Nr kat.

4901 500 7200

Końcówka do szczelin

Nr kat.
4709 703 5900

Do częstej, długotrwałej pracy w trybie
czyszczenia na mokro. Stal nierdzewna,
do SE 62 – SE 122 E

Nr kat.

4901 502 2900

Wkład filtra. SE 62 – SE 122 E

Nr kat.
4742 703 5900

(złącze Ø 36 mm)

Długość 920 mm. Do czyszczenia
kotłów grzewczych i piekarników.
Z metalu, do SE 33 – SE 133 ME.
Nr kat.

4901 502 2201

SsawkA do
czyszczenia podłóg
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 400 mm. Do czyszczenia na sucho i na mokro. Regulacja
wysokości, do SE 33 – SE 133 ME.
Nr kat.

4901 500 2705

4901 502 2310

KońcówkA ssącA
(złącze Ø 36 mm)

Do gruzu, żwiru itp., szerokość
175 mm, złącze Ø 50 mm.
Do SE 62 – SE 122 E.
Nr kat.

(złącze Ø 36 mm)

4901 502 2310

Końcówka do czyszczenia
podłóg Kombi
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 280 mm.
Z przełącznikiem do czyszczenia
gładkich powierzchni i wykładzin
dywanowych. Do SE 33 – SE 122 E.
Nr kat.

4901 500 2503
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Aluminiowa końcówka
do czyszczenia podłóg
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 330 mm. Do odkurzania na sucho. Wyjmowany wkład
szczotki, do SE 62 – SE 133 ME.
Nr kat.

4901 500 2700

KońcówkA do czyszczenia dużych
powierzchni
(złącze Ø 36 mm)

Szerokość 450 mm. Do czyszczenia
dużych powierzchni. Aluminiowa,
regulacja wysokości, wymienny
wkład, do SE 62 – SE 133 ME.
Z wkładem szczotki
Nr kat.
4901 500 2710
Z gumową listwą do czyszczenia na mokro
Nr kat.
4901 500 2711

Węże ssące
Ø 32 mm x 3,5 m, do SE 33 – SE 62 E
Nr kat.
4901 500 0518
Ø 36 mm x 3,0 m, do SE 122 E – SE 133 ME
Nr kat.
4901 500 0504

Z adapterem do elektronarzędzi.

Urządzenia czyszczące

Zestaw do czyszczenia pojazdów
Do czyszczenia różnych powierzchni w pojazdach. Dysza do szczelin
(300 mm), ssawka pędzlowa, dysza
ze szczotką, dysza gumowa i ssawka
do tapicerki do SE 33 – SE 133 ME.
Nr kat.

Do usuwania płynnych zanieczyszczeń. Końcówka do czyszczenia na
mokro, gumowa dysza z ukośną
końcówką, sitko filtrujące ze stali
nierdzewnej, do SE 62 – SE 122 E.
4901 500 9400

Zestaw do usuwania większych
odpadów
Do usuwania większych odpadów.
Ssawka do usuwania większych
odpadów, przedłużenia lancy (2 x
500 mm), złączki (2 x ), wąż ssący
długość 1,75 m, Ø 50 mm, do
SE 122 – SE 133 ME.
Nr kat.

4901 500 9300

Przedłużka LANCY
(złącze Ø 36 mm)

Ø 27 mm x 3,5 m, do SE 33 – SE 62 E
Nr kat.
4901 500 0520

Chromowana, teleskopowa, do SE 33 – SE 133 ME
Nr kat.
4901 503 1602

Ø 27 mm x 3,5 m, do SE 122 E – SE 133 ME
Nr kat.
4901 500 0503

Ø 32 mm x 3,5 m, do SE 62 – SE 62 E
Nr kat.
4901 500 0519

(złącze Ø 36 mm)

Do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzi z ssawkami
do węża ssącego. Szybkozłączka, do SE 122 – SE 133 ME.
Nr kat.

4901 500 7301

4901 500 9500

Zestaw do usuwania PŁYNÓW

Nr kat.

Adapter do
elektronarzędzi

1-elementowa: długość 500 mm. Stal nierdzewna do SE 62 – SE 133 ME
Nr kat.
4786 503 1601
2-elementowa: długość 1000 mm. Aluminium do SE 33 – SE 133 ME
Nr kat.
4901 503 1610

Ø 32 mm. Z regulacją siły ssania,
do SE 62 i SE 62 E.
Nr kat.

4901 503 1509
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Pojemność zbiornika (l)

Długość węża ssącego (m)

Średnica węża (mm)

Czyszczenie na sucho i na mokro

Automatyczny włącznik/gniazdo (E)

Wielowarstwowy system filtrujący

Automatyczne/ręczne
oczyszczanie filtra

Filtr papierowy/z włókniny

Filtr papierowy włókniny

Uchwyt ze stali nierdzewnej
z szybkozłączką

Rura ssąca z tworzywa sztucznego/
stali nierdzewnej

Końcówka do czyszczenia podłóg
z przełącznikiem

Końcówka uniwersalna/
końcówka do szczelin

Adapter do elektronarzędzia

Regulacja obrotów

Łagodny rozruch

Wyłącznik wybiegowy

3.600

5,4

73,0

220 – 240 / 1- / 50 / 60

12

2,0

37

⬤

–

–

–/–

–/⬤

⬤/–

–

⬤/–

⬤

–/⬤

–

–

–

–

SE 62

4784 012 4400

1,4

210

3.600

7,5

70,9

220 – 240 / 1- / 50 / 60

20

2,5

32

⬤

–

⬤

–/⬤

⬤/–

–/⬤

⬤

⬤/–

⬤

⬤/⬤

–

–

–

–

SE 62 E

4784 012 4403

1,4

210

3.600

8,0

70,9

220 – 240 / 1- / 50 / 60

20

3,5

32

⬤

⬤

⬤

–/⬤

⬤/–

–/⬤

⬤

–/⬤

⬤

⬤/⬤

⬤

–

–

–

SE 122 E

4774 012 4405

1,5

250

3.600

12,3

65,1

220 – 240 / 1- / 50 / 60

30

3,0

36

⬤

⬤

⬤

–/⬤

–/⬤

–/⬤

⬤

–/⬤

⬤

⬤/⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
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5,0

32

⬤

⬤

⬤

⬤/–

–/⬤

–/⬤

⬤

–/⬤

⬤2

–/⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

Ciężar, w trybie gotowości
do pracy (kg)

210

Strumień objętości (l/min)

1,4

Maks. podciśnienie (mbar)

SE01 012 4413

Maks. pobierana moc Pmax (kW)

NOWOŚĆ SE 33

Nr kat.

Napięcie sieciowe (V / fazy / Hz)

Urządzenia czyszczące

Poziom ciśnienia akustycznego 1 (dB(A))
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Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro

Najmocniejszy odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro
SE 133 ME

⬤ Wyposażenie seryjne

4786 012 4430

1,4

250

4.500

E = Automatyczny włącznik / gniazdo
M = Klasa pyłów

16,0

68,0

220 – 240 / 1- / 50 / 60

1 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006 / 42 / WE = 2,0 dB(A)
2 Dysza podłogowa nie przełączana
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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

