CHęTNIE UDZIELIMY PAŃSTWU
FACHOWEJ PORADY:

www.stihl.pl

Wyklucza się dochodzenie roszczeń
na podstawie danych lub ilustracji zawartych
w niniejszym prospekcie. Zastrzega się
prawo do wprowadzania zmian w dziedzinie
techniki, konstrukcji, koloru i wyposażenia.
Szczegółowe informacje o produktach
i aktualnej ofercie dostępne są na
www.stihl.pl

KIEDY SPRZĄTANIE
JEST PRZYJEMNOŚCIĄ
ƒ
URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE.
PORADY EKSPERTÓW STIHL.

SPIS TREŚCI
ƒ
WPROWADZENIE

4

1.

JAK BEZ WYSIŁKU SPRZĄTAĆ W OGRODZIE

6

1.1.

Dmuchawy i odkurzacze ogrodowe

7

1.2.

Wybór dmuchawy i odkurzacza ogrodowego

9

1.3.

Zalety dmuchaw i odkurzaczy ogrodowych

12

1.4.

Akcesoria do dmuchaw

14

1.5.

Zamiatarki

16

1.6.

Zalety zamiatarek

17

1.7.

KOMBISYSTEM

18

2.

JAK WŁAŚCIWIE I SZYBKO POZBYWAĆ SIĘ odpadów

2.1.

Rozdrabniacze ogrodowe

21

2.2.

Naturalny nawóz i kompost

22

2.3.

Bezpieczeństwo podczas pracy rozdrabniaczem

23

2.4.

Zalety rozdrabniaczy

24

2.5.

Jak wybrać rozdrabniacz

26

3.

JAK BEZ TRUDU POZBYĆ SIĘ KURZU

28

3.1.

Odkurzacze

29

3.2.

Wybór odkurzacza

30

3.3.

Zalety odkurzaczy

32

3.4.

Akcesoria do odkurzaczy

34

4.

JAK KORZYSTAĆ Z MYJEK CIŚNIENIOWYCH
W GOSPODARSTWIE DOMOWYm

38

4.1.

Wybór myjki wysokociśnieniowej

40

4.2.

Zalety myjek wysokociśnieniowych

45

4.3.

Jak właściwie myć samochód

48

4.4.

Akcesoria do myjki wysokociśnieniowej

50

SPIS TREŚCI

20

3

WPROWADZENIE
ƒ

Kurz i brud mogą być przyczyną wielu chorób - od zwykłego
kataru do ciężkiej alergii. Ten problem jest bardzo istotny,
na przykład w domkach letniskowych, w których właściciele
mieszkają tylko sezonowo - zimą gromadzi się tam nie tylko
kurz, ale także odchody owadów i małych gryzoni.
A ile resztek budowlanych i pyłu wdychamy podczas remontu!
Trzeba posprzątać liście i gałęzie w ogrodzie nie tylko dlatego,
by cieszyć się widokiem pięknych ścieżek, ale także aby pozbyć
się szkodników, których larwy uwielbiają chować się pod
dywanem z liści, aby wraz z nadejściem ciepłych dni niszczyć
starannie pielęgnowane drzewa i kwiaty. Sprzątanie
za pomocą miotły i grabi jest pracochłonne i niebezpieczne.
Nasz poradnik pomoże Państwu dobrać idealnych
pomocników do sprzątania w domu i na działce, nie tylko
zapewniając czystość i wygodę pracy, ale także oszczędność sił.

WPROWADZENIE
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JAK BEZ WYSIŁKU
SPRZĄTAĆ
W OGRODZIE
ƒ

DMUCHAWY
Dmuchawy są w ogrodzie niezbędne i mają
różnorodne zastosowania.

1

Sprzątanie liści i skoszonej trawy ze ścieżek,
czyszczenie trudno dostępnych miejsc
(rowów i rur).

2

Usuwanie suchego śniegu. Jeśli zamieć
zasypie wszystkie ścieżki, a stojący na ulicy
samochód zamieni się rano w solidną
zaspę - dmuchawa doskonale sobie
z tym problemem poradzi.

JAK DZIAŁA DMUCHAWA STIHL?
Podstawą konstrukcji dmuchawy jest napędzany
silnikiem spalinowym lub elektrycznym wentylator
odśrodkowy, który zasysa powietrze, a następnie
wydmuchuje je przez długą dyszę. W ten sposób
uzyskuje się bardzo silny kierunkowy przepływ
powietrza. Podczas pracy użytkownik prowadzi
dyszę w taki sposób, aby strumień powietrza
wydmuchiwał liście i zanieczyszczenia
w pożądanym kierunku.
Wszystko, co niepotrzebne zdmuchnie - jak wiatr!
A potem śmieci można zbierać w sterty do utylizacji.

DMUCHAWY I ODKURZACZE OGRODOWE
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ODKURZACZE OGRODOWE
STIHL posiada w ofercie również odkurzacze ogrodowe serii SH, które mają w komplecie worek na liście.
Odkurzacze ogrodowe są w stanie zebrać zaskakująco dużą ilość opadłych liści, skoszonej trawy i młodych
pędów pozostałych po przycięciu żywopłotów.

GŁÓWNE FUNKCJE ODKURZACZY
OGRODOWYCH

1

2
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DMUCHAWY I ODKURZACZE OGRODOWE

Rozdrabnianie odpadów. Objętość
odpadów znacznie się zmniejsza,
co pozwala oszczędzić czas sprzątania
liści.
Funkcja dmuchawy. Odkurzacze
ogrodowe STIHL wyposażone są
w dysze do sprzątania liści i śmieci.
Dodatkowo można zamontować
dyszę do czyszczenia rynien.

WYBÓR DMUCHAWY
I ODKURZACZA
OGRODOWEGO
Aby sprzątanie było jak najwygodniejsze i szło
sprawnie, ważny jest dobór odpowiedniego
urządzenia. Przy dokonywaniu wyboru pomocne
będą odpowiedzi na trzy pytania:
Jakiego typu prace są do wykonania?
Jak duży teren obejmują prace?
Kto i gdzie będzie pracować za pomocą
urządzenia?
W przypadku ogrodów przydomowych i ogródków
letniskowych idealnie sprawdzi się dmuchawa
spalinowa BG 56 — podstawowe, lekkie urządzenie
(waży zaledwie 4,1 kg), — otwierająca linię dmuchaw,
standardowo wyposażona w okrągłą dyszę
i przycisk STOP. BG 56 wytwarza przepływ
powietrza do 71 m/s (maksymalna prędkość
powietrza w dmuchawach STIHL wynosi 97 m/s).
Wyższe natężenie przepływu powietrza ułatwia
ruch przedmiotów i odpadów o większej masie.
To urządzenie może przesuwać liście, śnieg
i fragmenty gałęzi drzew.
Jeśli potrzebujecie Państwo większego komfortu
pracy, polecamy model BG 86. To urządzenie jest
wyposażone w system Elastostart, który zapewnia
bardziej równomierny i prosty rozruch urządzenia.
Maksymalny przepływ powietrza w BG 86 to 89 m/s.
Dmuchaw można również używać do oczyszczenia
rynien z zalegających liści i igliwia stosując dodatkowe
przystawki STIHL.

PORADA
Jeśli usuwasz dmuchawą mokre
liście, najpierw oczyść
przed sobą ścieżkę, żeby
się nie poślizgnąć.
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PORADA
Często dmuchawy używa się nieprawidłowo,
wydmuchując śnieg, liście i śmieci na jeden
wielki stos przez cały ogród. Bardziej
racjonalne jest najpierw wydmuchać liście
z trudno dostępnych miejsc, a następnie
zrobić na całym obszarze kilka mniejszych
stosów.
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WYBÓR DMUCHAWY I ODKURZACZA OGRODOWEGO

Dla osób, które cenią sobie spokój lub dla użytkowników,
którzy wykonują swoje prace porządkowe na terenach
wymagających zachowania ciszy, takich jak okolice
szpitali, cmentarzy, szkół czy na osiedlach
mieszkaniowych idealnym wyborem będą dmuchawy
akumulatorowe. Podstawowy model to BGA 45.
Dzięki temu modelowi na jednym ładowaniu
akumulatora można oczyścić obszar do ok. 200 m2.
Jeśli potrzebujecie Państwo mocniejszego
urządzenia, zachęcamy do zakupu modelu BGA 85.
W asortymencie dmuchaw dostępne są również
modele plecakowe, które są idealne dla
profesjonalnych użytkowników pracujących
z urządzeniem do 8 godzin dziennie na dużych
obszarach. Gdy część ciężaru jest na plecach,
znacznie mniej męczą się ręce.

W asortymencie urządzeń STIHL znaleźć można
odkurzacze spalinowe i elektryczne. Wszystkie
odkurzacze ogrodowe STIHL są wyposażone
standardowo w worek na odpady o pojemności
45 litrów.
Charakterystyczną cechą wyposażenia odkurzaczy
spalinowych jest metalowy nóż do rozdrabniania
odpadów, stanowiący gwarancję niezawodności
i trwałości urządzenia. Idealnym do czyszczenia
średniej wielkości powierzchni będzie model SH 56.
Mocno polecany jest SH 86 - jest on wyposażony
w wiele elementów zapewniających komfort pracy,
takich jak gumowane uchwyty i system ułatwionego
rozruchu Elastostart. Ale co najważniejsze, to fakt,
iż ten model można łatwo przezbroić na standardową
dmuchawę bez dokupywania dodatkowych
akcesoriów.
Mający dużą moc, lekki i stosunkowo cichy
elektryczny odkurzacz ogrodowy STIHL jest
urządzeniem optymalnym i może być
wykorzystywany zarówno przez profesjonalistów,
jak i użytkowników okazjonalnych. Dostępne modele
elektryczne to SHE 71 oraz SHE 81. Odkurzacze
elektryczne są nieco mniej wydajne niż spalinowe,
lecz kompensuje to ich niewielki ciężar, brak spalin
przy pracy i niski poziom hałasu.

PORADA
Pamiętaj, aby podczas prac porządkowych
chronić oczy, nos i usta, szczególnie
przy sprzątaniu drobnych odpadów. Ponadto
zakładaj okulary ochronne i maseczkę ochronną.
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ZALETY DMUCHAW
I ODKURZACZY OGRODOWYCH
DMUCHAWY SPALINOWE

bg 56

bg 86

br 200

Najlżejsza dmuchawa spalinowa. Idealnie się
nadaje do sprzątania terenu wokół ogrodu.

Przeznaczona do oczyszczania dużych
powierzchni z liści i skoszonej trawy.
Dzięki ﬁltrowi HD2 urządzenie nadaje się
do zastosowania również w warunkach
dużego zapylenia.

Kompaktowa dmuchawa plecakowa
wyposażona w system antywibracyjny
i oszczędny silnik.

br 450

br 450 C−EF

br 500

Mocna dmuchawa do komfortowego
oczyszczania dużych powierzchni.

Mocna dmuchawa plecakowa z elektrycznym
rozruchem STIHL Elektrostart.

Idealna do czyszczenia dużych powierzchni
na terenach wymajających zachowania ciszy
dzięki zintegrowanemu tłumikowi szumów.

br 700

br 800 c-e

Mocna dmuchawa wyposażona w system
antywibracyjny do oczyszczania dużych
powierzchni.

Najmocniejsza dmuchawa do oczyszczania
bardzo dużych powierzchni.

1

WYGODNY ROZRUCH

2

Dźwignia sterująca przepustnicy jest
zawsze włączona - przejście do pozycji
roboczej jest automatyczne.

3

SYSTEM ANTYWIBRACYJNY
STIHL
Redukuje wibracje do minimalnego
poziomu, zapewniając w ten sposób
wysoki komfort pracy nawet przy dłuższym
użytkowaniu.
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ZALETY DMUCHAW I ODKURZACZY OGRODOWYCH

ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE PALIWA
I EMISJA SPALIN
Dotyczy urządzeń z silnikami 2-MIX STIHL
i 4-MIX STIHL®.

4

OBSŁUGA JEDNĄ RĘKĄ
Elementy sterowania są zintegrowane
w uchwycie, dzięki czemu obsługa
urządzenia jest jeszcze łatwiejsza
i pewniejsza.

DMUCHAWY AKUMULATOROWE

bga 45

bga 57

Najlżejsza w ofercie STIHL dmuchawa
akumulatorowa. Do oczyszczania mniejszych
powierzchni.

Lekka i poręczna dmuchawa akumulatorowa
do oczyszczania powierzchni w ogrodzie
i na terenach przydomowych.

bga 85
do wyczerpania
zapasów

bga 86

bga 100

bga 200

Mocna i poręczna dmuchawa do zastosowań
profesjonalnych.

Cicha dmuchawa do zastosowań
profesjonalnych, w szczególności na terenach,
wymagających zachowania ciszy.

Najmocniejsza dmuchawa akumulatorowa
do zastosowań profesjonalnych.

1

NAJCICHSZE
DMUCHAWY
W OFERCIE STIHL

2

LEKKIE
I BEZPRZEWODOWE

3

BEZ EMISJI SPALIN
Zdrowie i możliwość
pracy w pomieszczeniu.

Nie wymagają zakładania nauszników ochronnych.

ODKURZACZE
OGRODOWE

1
DO USUWANIA
I ROZDRABNIANIA
LIŚCI

sh 56

she 71

Idealny do oczyszczania dużych powierzchni.

Idealny do zastosowania na terenach
przydomowych.

sh 86

she 81

Idealny do oczyszczania dużych powierzchni.
Najmocniejszy odkurzacz ogrodowy w ofercie
STIHL.

Najmocniejszy elektryczny odkurzacz
ogrodowy w ofercie STIHL. Do oczyszczania
dużych powierzchni i terenów przydomowych.

2
MOŻLIWOŚĆ
ZASTOSOWANIA
JAKO DMUCHAWY

ZALETY DMUCHAW I ODKURZACZY OGRODOWYCH
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AKCESORIA DO DMUCHAW

ABY ROZSZERZYĆ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA
ZE WSZYSTKICH MODYFIKACJI DMUCHAW, OPRACOWALIŚMY
WIELE RÓŻNYCH akcesoriów.

Istnieje cały szereg dysz zaprojektowanych do różnych prac przydomowych, zestaw do czyszczenia
zablokowanych liśćmi rynien, stelaż z pasem nośnym, by praca była bardziej komfortowa oraz zestawy ssące
do podwieszania. Na przykład, kątowa płaska dysza dzięki swojej konstrukcji oszczędza siły użytkownika,
a oburęczny uchwyt rozkłada obciążenie na dwie ręce.
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DMUCHAWY – AKSESORIA

ZESTAW
„ODKURZACZ”

UCHWYT
OBURĘCZNY

ZESTAW DO CZYSZCZENIA
RYNIEN

Do przezbrojenia dmuchawy w odkurzacz.
Do BG 56 oraz BG 86.

Równomierne rozłożenie ciężaru.
Do BR 350, BR 430, BR 450, BR 500,
BR 600, BR 700 i BR 800.

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

NR KAT.

4241 700 2200
NR KAT.

4282 790 1700

NR KAT.

4241 007 1003

WOREK REDUKUJĄCY

WOREK REDUKUJĄCY

DYSZA PŁASKA KĄTOWA

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

45 l. Redukuje objętość zebranych
zanieczyszczeń. Do SH 56, SH 86. SHE 71
i SHE 81.

Umożliwia oczyszczanie dużych powierzchni
dzięki znacznej szerokości strumienia
powietrza prowadzonego równolegle do podłoża.
Do SH 56, SH 86, SHE 71 i SHE 81.

NR KAT.

4229 708 9701

NR KAT.

4229 708 9702
NR KAT.

4241 708 6302

PORADA
Nie zapominaj o zakładaniu
oryginalnych okularów
ochronnych STIHL skutecznie
zabezpieczających boki twarzy.

PAS PIERSIOWY

STELAŻ Z PASEM NOŚNYM

Zapewnia stabilność szelek.
Do BR 200, BR 350, BR 430, BR 450,
BR 500, BR 600 i BR 700.

Pas nośny do BGA 85 umożliwiający wygodną pracę. Przelotki zapewniają optymalne wyważenie
podczas pracy zarówno z akumulatorem AP, jak i AR. W przypadku stosowania akumulatorów AR
konieczna jest dodatkowa poduszka amortyzująca.

NR KAT.

0000 790 7700

NR KAT.

4853 710 9000

DMUCHAWY – AKSESORIA
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ZAMIATARKI
STIHL

Zamiatarki STIHL uporządkują wszystko, co spotkają
na swojej drodze - ścieżki przydomowe, podjazdy
garażowe, a nawet parkingi. Można sprzątać sześć
razy szybciej, niż zwykłą miotłą i nie ma znaczenia,
czy chodzi o podwórko przy domu (STIHL KG 550),
czy profesjonalne sprzątanie dużych obszarów,
takich jak podwórza szkolne, stacje benzynowe
i hale magazynowe (STIHL KG 770/KGA 770).
Wszystkie trzy zamiatarki są wyposażone
w wielozadaniowy system zamiatania STIHL MultiClean,

16

dzięki czemu radzą sobie z różnymi rodzajami śmieci.
W STIHL KG szczotki są połączone z kołami poprzez
prostą mechaniczną przekładnię ślimakową, która
nie wymaga specjalnej konserwacji i jest wprawiana
w ruch tylko wtedy, gdy pchamy zamiatarkę. Ruch
przekłada się na walec zamiatający i „zasysa” śmieci.
STIHL KGA nie jest samobieżna, ale szczotki
wprawiane są w ruch napędem akumulatorowym.

KG 550

KG 770

KGA 770

Kompaktowa zamiatarka do oczyszczania
powierzchni na terenach przydomowych.

Do zastosowań profesjonalnych oraz
oczyszczania dużych powierzchni.

Zamiatarka akumulatorowa
do oczyszczania dużych powierzchni.

ZAMIATARKI

ZALETY ZAMIATAREK
IDEALNA CZYSTOŚĆ

WYGODA PRACY

WYDAJNY SYSTEM ZAMIATANIA
STIHL MULTICLEAN
Standardowy system MultiClean zaprojektowano
do zbierania liści, papieru, szyszek, puszek itp.
Dwie szczotki podają odpady na walec zamiatający,
który podnosi wszystko i wrzuca do pojemnika.
MultiClean PLUS to dodatkowy walec zamiatający,
który pomaga w usuwaniu drobnego kurzu.

AKUMULATOROWA ZAMIATARKA
STIHL KGA 770
SZCZOTKI OBRACAJĄ SIĘ SAME

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
Dzięki centralnej regulacji wysokości użytkownik
dostosowuje wysokość zbierania do rodzaju śmieci.
Kurz na równej drodze zalega niższą warstwą,
zaś leżące na drodze gruntowej puszki znajdują się
wyżej, zatem wymagają ustawienia wyższej
wysokości. Boczne szczotki i dociskacze (KG 770/
KGA 770) gwarantują bezproblemowe usunięcie
brudu zalegającego przy ścianach czy krawężnikach.
NIEMAL BEZPYŁOWE SPRZĄTANIE
Modele KG 770 i KGA 770 są wyposażone
w listwę uszczelniającą i dwa piankowe ﬁltry
powietrza, które zatrzymują nawet najdrobniejszy
kurz.

Lekko i bez trudu - dzięki akumulatorom
litowo-jonowym szczotki i walec zamiatarki
akumulatorowej KGA 770 zawsze obracają
się z optymalną prędkością - bez zatrzymywania
się na rogach i przed przeszkodami. Akumulator
jest kompatybilny z innymi urządzeniami
akumulatorowymi STIHL.
PRAKTYCZNY POJEMNIK NA ODPADY
Wyjątkowo duży pojemnik pozwala zmieścić
znaczną ilość odpadów (KG 550–25 l, KG 770/
KGA 770–50 l), a jednocześnie zajmuje niewiele
miejsca.
NIE POTRZEBA SIŁY
Zamiatarki STIHL są wyjątkowo lekkie i łatwo
się je przemieszcza, bo niewiele ważą.
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KOMBIMOTORY
I KOMBINARZĘDZIA STIHL
Pielęgnacja ogrodu stawia wiele wyzwań, z których
większość można rozwiązać za pomocą narzędzia
wielofunkcyjnego.
W zależności od potrzeb tworzymy optymalny
system składający się z silnika, uchwytu
i kombinarzędzi. Specjalną cechą systemu
KombiSystem STIHL jest szybkozłącze na trzpieniu.
Luzujemy śrubę z łbem motylkowym i po prostu
odłączamy kombinarzędzie od silnika.
Równie wygodnie podłącza się kolejne narzędzie —
łączymy, dokręcamy śrubę i wszystko jest gotowe
do pracy - proste, niezawodne, bez konieczności
użycia specjalnych narzędzi.
Do wyboru jest kilka mocnych jednostek napędowych.

KM 94 RC-E

KM 131 R

KMA 130 R

Mocny silnik dla długotrwałej pracy.

Silnik 4-MIX®. Do zastosowań
profesjonalnych.

Mocna i lekka akumulatorowa jednostka
napędowa KombiMotor.

DMUCHAWA BG−KM

WALEC ZAMIATAJĄCY
KW−KM

SZCZOTKA KB−KM

Mocna dmuchawa; przepływ powietrza od 60
do 70 m/s w zależności od modyﬁkacji
kombimotoru oraz mały ciężar - tylko 1,8 kg.
Do szybkiego sprzątania liści i trawy
ze ścieżek i z większych powierzchni.

Walec zamiatający idealny do usuwania
luźnego śniegu i błota śnieżnego oraz
do zamiatania ścieżek i dróg.

Szczotka usuwa nawet najbardziej odporny
brud również z głębokich rowków i szczelin.

KOMBINARZĘDZIA
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KOMBISYSTEM

KOMBISYSTEM
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JAK WŁAŚCIWIE
I SZYBKO
POZBYWAĆ SIĘ
ODPADÓW
ƒ

ROZDRABNIACZE
Po zakończeniu sezonu letniego w ogrodzie
pojawiają się nie tylko opadłe liście, ale także inne
odpady organiczne, między innymi gałęzie, które
niektórzy spalają. Palenie odpadów to jednak
niewłaściwa metoda recyklingu.
Po pierwsze, odpowiednio przetworzona materia
organiczna zawiera elementy o wiele bardziej
przydatne dla roślin niż popiół i jest lepszym
nawozem. Po drugie, palenie powoduje gęsty dym
i niekorzystnie wpływa na zdrowie, do tego jest
uciążliwy dla naszych sąsiadów. Spalanie odpadów
jest niedozwolone.

PORADA
Rozdrobnione gałęzie są doskonałym materiałem
do ściółkowania roślin i ocieplania grządek.

ROZDRABNIACZE
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NATURALNY NAWÓZ I KOMPOST
Kompost jest najbardziej naturalnym nawozem
na świecie. Oddaje glebie składniki odżywcze,
poprawia jej strukturę. Rośliny stają się mocniejsze
i rosną szybciej. Ponadto przygotowanie kompostu
jest bardziej ekonomiczne, niż kupowanie gotowych
nawozów. Idealne miejsce na zbiornik kompostowy w półcieniu, osłonięte od wiatru, dość przestronne.
W pobliżu kompostu trzymamy widły i łopatę.
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NATURALNY NAWÓZ I KOMPOST

Jeśli to możliwe, zróbmy trzy zbiorniki:
do kompostowania, na gotowy kompost
i na zbieranie suchych resztek roślinnych.
Doskonale do tego celu nadadzą się gotowe
pojemniki drewniane lub z tworzywa sztucznego.

ZASADY DOBREGO
KOMPOSTOWANIA

1

Można kompostować dowolne odpady
organiczne z ogrodu i z gospodarstwa
domowego, z wyjątkiem resztek mięsa,
chwastów i chorych roślin.

2

Kompost potrzebuje powietrza!
Nigdy nie kompostuj odpadów
w zamkniętym ze wszystkich stron
pojemniku.

3

Nie zakładaj kompostu na fundamencie.
Kompost potrzebuje bezpośredniego
kontaktu z glebą, aby do środka mogły
przenikać dżdżownice i mikroorganizmy.

4

Na dnie ułóż około 20 cm warstwę
grubszego materiału. Na niej warstwę
drobniejszego, zmieszanego materiału.

5

Posyp kompost cienką warstwą skoszonej
trawy, aby nie dopuścić do gnicia.

6

Nie dopuszczaj do wyschnięcia mikroorganizmy potrzebują wilgoci.

7

Nie podlewaj zbyt często kompostu.

8

Przykryj gotowy ułożony kompost.

BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
Z ROZDRABNIACZEM

Uważaj, aby do rozdrabniacza nie dostały się
kamienie, ziemia, ciała obce, które mogą
uszkodzić noże. Jeśli lej wsadowy jest zatkany,
wyłącz urządzenie i doprowadź je do stanu
sprawności. Przewód zasilający nie powinien
znajdować się w obszarze roboczym noża.
Jeśli gniazdko ma wbudowany wyłącznik
RCD automatycznie wyłączy rozdrabniacz
w przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego.

PODSTAWOWE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA:

1

Podczas pracy chroń dłonie
zakładając rękawice robocze,
okulary ochronne, solidne buty,
w razie potrzeby – nauszniki
ochronne.

2

Nie pozwalaj dzieciom przebywać
w pobliżu rozdrabniacza.

3

Nie próbuj sam demontować lub
przerabiać urządzenie. Skontaktuj
się z centrum serwisowym STIHL.

4

Przed pierwszym użyciem przeczytaj
uważnie instrukcję obsługi.

5

Postaw rozdrabniacz na twardej,
płaskiej powierzchni.

6

Podczas pracy z rozdrabniaczem
elektrycznym wybierz odpowiednią
listwę zasilającą. Minimalny przekrój
kabla sieciowego i jego długość są
określone w instrukcji obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z ROZDRABNIACZEM
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ZALETY
ROZDRABNIACZY
1

SYSTEM DWUKOMOROWY
Dwa osobne otwory wsadowe na twardy
materiał (np. gałęzie) i miękki materiał
roślinny. Dla danego rodzaju materiału
przeznaczony jest inny, odpowiedni typ
noża. Do komory na twarde gałęzie
nie wrzucamy ziemi, która często dostaje
się do rozdrabniacza razem z miękkim
materiałem roślinnym. To znacznie wydłuża
sprawność technologiczną noży. System
dwukomorowy jest zainstalowany
w modelach GH 460 i GH 460 C.

2

TECHNOLOGIA ZMIAN KIERUNKU
OBROTÓW
Za pomocą pokrętła regulacyjnego można
zmienić kierunek obrotu noży rozdrabniających.
W obrocie w prawo noże rozdrabniają
twardy materiał, na przykład gałęzie,
a przy obrocie w lewo, miękkie resztki roślin
przekształca w masę do kompostowania.
Regulacja pokrętła wydłuża sprawność
technologiczną noży. Technologię zmiany
kierunku obrotów zainstalowano w modelach
GHE 355 i GHE 375.

3

WYTŁUMIONY AKUSTYCZNIE LEJ
WSADOWY
Redukuje hałas powstający podczas
rozdrabniania.

4

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Dzięki mocnym silnikom rozdrabniacze
STIHL mogą przetwarzać gałęzie
o średnicy do 75 mm.
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ZALETY ROZDRABNIACZY

5

TRWAŁOŚĆ
Korpus urządzenia jest wykonany
z trwałych materiałów, a noże MultiCut
z wysokiej jakości stopów są ostrzone
dwustronnie. Jeśli nóż się stępi, wystarczy
go obrócić i pracować dalej, a to oznacza,
że praca z jednym nożem jest 2 razy dłuższa.

6

OTWÓR WSADOWY W KSZTAŁCIE
CZTEROLISTNEJ KONICZYNY
Ze względów bezpieczeństwa użytkownik
nie powinien dosięgać dłońmi do
mechanizmu tnącego. STIHL ma 2
rozwiązania, które spełniają ten wymóg:
otwór załadowczy w kształcie czterolistnej
koniczyny (otwory są małe — dłoń nie
przedostanie się zatem, a kształt otworu
umożliwia łatwe wrzucanie gałęzi) oraz
wysoki lej (długość ramienia powoduje, że
trudno będzie dłonią dosięgnąć do noża).

7

75% MNIEJ ODPADÓW

8

TECHNOLOGIA PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA
Pozyskiwanie rozdrobnionego materiału
roślinnego - naturalny obieg składników
odżywczych, technologia bezodpadowa.
Cięcie gałęzi w ogrodzie i rozdrabnianie
daje materiał roślinny, który jest naturalnym
nawozem. Dzięki temu eliminujemy zjawisko
spalania śmieci.

ZALETY ROZDRABNIACZY
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JAK WYBRAĆ ROZDRABNIACZ
ABY WYBRAĆ odpowiedni rozdrabniacz, NALEŻY SOBIE
ODPOWIEDZIEĆ NA TRZY PYTANIA:

a

JAKI RODZAJ MATERIAŁU BĘDZIE ROZDRABNIANY I W JAKIEJ ILOŚCI?
Wybór modelu rozdrabniacza zależy od tego, jaki to materiał i jak dużo go rozdrabniamy. Jeśli to gałęzie
i szyszki, najlepiej sprawdzą się modele GHE 135 L, 140 L, GHE 105, GHE 150, GHE 250 i GHE 355.
Tabela pokazuje rozdrabniacze ogrodowe do różnych materiałów o różnej ilości do rozdrobnienia.

ZWIĘKSZANIE ILOŚCI ROZDRABIANEGO MATERIAŁU

GhE 135 L

GhE 140 L

GhE 105

GhE 150

GhE 250

GhE 355

Gh 460 C

TWARDY MATERIAŁ DO ROZDRABNIANIA
Twardy materiał do rozdrabniania to gałązki,
gałęzie i drewniane ścinki krzewów.
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MIESZANY MATERIAŁ DO ROZDRABNIANIA
Mieszany materiał do rozdrabniania to na przykład cięte
kwiaty, resztki warzyw i owoców oraz liście i cienkie gałęzie.

b

CZY PRACUJEMY NA OBSZARZE OBJĘTYM WYMOGIEM OGRANICZANIA HAŁASU?
Wszystkie rozdrabniacze ogrodowe STIHL są doskonale izolowane akustycznie. Na obszarach objętych
wymogiem ograniczania hałasu zalecamy najcichsze rozdrabniacze GHE 135 L oraz GHE 140 L.
W skład ich mechanizmów wchodzi wał tnący i przeciwległa płyta. Wał jest wolnobieżny i prawie
bezgłośnie miażdży gałęzie, stąd jego symbol L – od niemieckiego Leise, czyli cichy.

c

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO ZASILANIA?
Jeśli nie ma zasilania, najlepszym rozwiązaniem będzie urządzenie z silnikiem spalinowym - GH 460 C.

JAK WYBRAĆ ROZDRABNIACZ

PRZEGLĄD ROZDRABNIACZY
ROZDRABNIACZ
SPALINOWY

WSZYSTKIE ROZDRABNIACZE OGRODOWE MOŻNA
PODZIELIĆ NA 2 GRUPY:
Z wałem tnącym i z zespołem tnącym typu sandwich.
- Wyróżnikiem mocnego i cichego modelu GHE 135 L oraz GHE 140 L
jest specjalny wolnoobrotowy wał tnący. Jest dokładny i prawie
niesłyszalny, gdy rozdrabnia gałęzie.
- Cechą szczególną rozdrabniaczy z mechanizmem tnącym jest
technologia MultiCut. Opatentowana technologia cięcia MultiCut
to tarcza z kilkoma obrotowymi nożami, które rozdrobnią prawie każdy
materiał. Dodatkowe noże łopatkowe i rozrywające zapewniają redukcję
hałasu podczas pracy urządzenia. Dlaczego zespół tnący ma nazwę

Gh 460 C
Najmocniejszy rozdrabniacz o dużej
wydajności. Do gałęzi o grubości do 75 mm.
Idealny dla rolnictwa.

sandwich? Ponieważ konstrukcja przypomina koncepcję fast food - tarcza
z obrotowymi nożami i płyta do wyważania całego mechanizmu.

ROZDRABNIACZE ELEKTRYCZNE

GHE 105

GHE 140 L

GHE 150

Idealny do okazjonalnego rozdrabniania
gałęzi o małej grubości.

Bardzo cichy i kompaktowy rozdrabniacz
do okazyjnego rozdrabniania gałęzi o małej
i średniej grubości.

Mocny i niezawodny rozdrabniacz ogrodowy
do rozdrabniania gałęzi o średniej grubości
i materiału miękkiego.

GHE 250

GHE 355

Uniwersalny rozdrabniacz ogrodowy
do rozdrabniania materiału miękkiego
i twardego. Gotowy na każde wyzwanie.

Rozdrabniacz ogrodowy do regularnego
rozdrabniania dużej ilości gałęzi o średniej
grubości oraz materiału miękkiego.

PRZEGlĄD ROZDRABNIACZY
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JAK BEZ TRUDU
POZBYĆ SIĘ
KURZU
ƒ

ODKURZACZE
Co to jest kurz i z czego się składa? Kurz to bardzo
drobne cząstki pochodzenia organicznego
i mineralnego. Kurz zawiera mikroskopijne cząstki
różnorodnych substancji naturalnych: cząsteczki
gleby, zrogowaciałe fragmenty ludzkiej skóry,
włosów i sierści zwierząt, pyłki kwiatów, odpryski
starej farby. Kurz i brud zawierają niesamowitą
różnorodność bakterii, jaj owadów i nosicieli wielu
różnych infekcji.
Każdego dnia przez ludzkie płuca przechodzi
do 5 gramów kurzu domowego – to około dwóch
łyżek! Cząsteczki kurzu uszkadzają błonę śluzową
dróg oddechowych i pęcherzyki płucne, zmniejszając
naszą odporność i zwiększając ryzyko rozwoju
przewlekłych chorób.

Co zrobić, gdy nie mamy dość czasu na sprzątanie,
a efekty nie zawsze odzwierciedlają włożony wysiłek,
gdy kurz i brud pozostaje w narożnikach i szczelinach,
a po kilku dniach musimy zacząć wszystko od nowa?
Aby porządnie posprzątać pomieszczenie można
sięgnąć po specjalistyczne, wydajne urządzenia,
które są w stanie wielokrotnie zwiększyć
produktywność sprzątania, zazwyczaj wymagającego
ciężkiej ﬁzycznej pracy.
Będziemy sprzątać nie brudząc rąk i nie wdychając
szkodliwych substancji, co jest nieuniknione podczas
tradycyjnego sprzątania za pomocą szmaty, miotły
i mopa.

ODKURZACZe

29

WYBÓR ODKURZACZA
ODKURZACZE STIHL z łatwością radzą sobie z kurzem i najtrudniejszymi zabrudzeniami, a ogromna liczba
akcesoriów i trybów pracy pozwala na użycie jednego urządzenia w dowolnym pomieszczeniu pod dachem
i na zewnątrz - w domu, w warsztacie, w garażu i na tarasie. Radzą sobie świetnie z odkurzaniem i sprzątaniem
zarówno na sucho, jak i na mokro.
Jak działa odkurzacz? Istnieją dwa rodzaje
odkurzaczy: w zwykłym odkurzaczu domowym silnik
jest chłodzony przepływem powietrza, które
przechodzi przez odpylacz, a następnie jest
kierowane bezpośrednio do silnika. Gdybyśmy
przypadkowo zassali wodę, traﬁ ona również
bezpośrednio do silnika, który może ulec
zadławieniu. W odkurzaczu przemysłowym silnik
nie jest bezpośrednio związany z przepływem
powietrza dolotowego i jest chłodzony oddzielnie,
a jeśli zassie wodę, urządzenie odparuje ją i woda
nie dostanie się do silnika.

PORADA
Aby odkurzacz nie przemieszczał się po podłodze,
wyposażyliśmy koła w specjalne blokady
(począwszy od modelu SE 122 E).

PORADA
Długi wąż i przewód zasilający
pozwoli ci posprzątać całe
pomieszczenie nie ruszając
odkurzacza i nie przesuwając
go z jednego miejsca na drugie.
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WYBÓR ODKURZACZA

Odkurzacze STIHL charakteryzują się ergonomicznym
kształtem i prostą obsługą - każdy użytkownik łatwo
sobie z nią poradzi. Odkurzacze mają wygodną
regulację, proste przełączanie trybów pracy i płynny
start. STIHL oferuje 5 modeli odkurzaczy
przemysłowych: model SE 33 jako model podstawowy,
model SE 62 — do zbierania kurzu, brudu i płynów
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Odkurzacz
SE 62 E z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi
(oznaczony literą E) z funkcją automatycznego
włączania/wyłączania. Modele odkurzaczy SE 122 E
i SE 133 ME są wyposażone w blokady kół po to,
by odkurzacz nie jeździł po podłodze, modele
odkurzaczy są wyposażone w wielostopniowy
zintegrowany system ﬁltracji powietrza, wbudowaną
komorę na akcesoria i uchwyt na rurę ssącą.

REMONT
Jeśli zacząłeś remont, odkurzacz STIHL okaże się
również twoim niezastąpionym pomocnikiem.
Spróbuj, jak działają modele z funkcją automatycznego
włączania/wyłączania i podłączania odkurzacza
do elektronarzędzi - to modele SE 62 E, SE 122 E,
SE 133 ME. Odkurzacz będzie się automatycznie
uruchamiał i wyłączał w momencie włączenia lub
wyłączenia elektronarzędzia i usunie wszystkie
zanieczyszczenia i odpady powstałe podczas pracy.
Tę funkcję docenią szczególnie ci, którzy na czas
remontu i prac wykończeniowych nie mogą się
przenieść do innego domu lub mieszkania. Taki
odkurzacz przyda się w warsztacie majsterkowicza
i w garażu. Bez trudu wsysa wióry, trociny, odłamki
szkła, płyny i tym podobne „odpady produkcyjne”.

PORADA
Jeśli sprzątasz śmieci na budowie
częściej zmieniaj worki i czyść
ﬁltry.

SAMOCHÓD
Dla właścicieli samochodów to też wspaniała
wiadomość - koniec z ogromnymi wydatkami
na sprzątanie wnętrza samochodu. Wystarczy
zaopatrzyć się w zestaw do czyszczenia pojazdów,
zawierający specjalnie do tego przeznaczone dysze
i każdy właściciel auta doskonale poradzi sobie
z takim zadaniem.
USUWANIE WODY
Aby usunąć wodę za pomocą odkurzacza należy
koniecznie wymienić wkład ﬁltra z papierowego
na metalowy i przymocować do rury ssącej specjalne
końcówki do zbierania wody. Idealną czystość
zapewnia nie tylko moc ssania, ale i wielowarstwowe
systemy ﬁltracji, funkcje przedmuchiwania
i czyszczenia ﬁltrów.

PORADA
Zapoznanie się z funkcjami regulacji mocy
przydaje się przy wyborze optymalnego dla
siebie trybu pracy urządzenia.

Przydaje się zatem jedno urządzenie czyszczące
na każdą okazję. Można również kupić akcesoria
i materiały eksploatacyjne do czyszczenia na mokro.

WYBÓR ODKURZACZA
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ZALETY ODKURZACZY
1
WYŁĄCZNIK WYBIEGOWY

2

3

AUTOMATYCZNY
WŁĄCZNIK / GNIAZDO (E)

DO CZYSZCZENIA
NA SUCHO I NA MOKRO

Odkurzacz włącza się i wyłącza
automatycznie razem
z podłączonym do gniazda
elektronarzędziem, gdy
użytkownik włącza lub wyłącza
narzędzie.

Odkurzacze są w stanie usunąć
kurz, piasek, wióry, stłuczkę
szklaną, a także wodę i inne
niepalne ciecze.

Se 33

Se 62

Se 62 e

Do oczyszczania suchych i mokrych
powierzchni na terenach przydomowych oraz
odkurzania samochodów.

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.

Do usuwania kurzu, brudu i płynów –
w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Automatyczny włącznik i gniazdo (E)
do podłączenia elektronarzędzia.

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

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NIE WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA SĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO Z PRODUKTÓW.
NA TEJ STRONIE PRZEDSTAWILIŚMY TYLKO NAJWAŻNEJSZE Z NICH.
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4

5

WIELOWARSTWOWY
SYSTEM FILTRUJĄCY

OCZYSZCZANIE FILTRA

Sensowne połączenie odpylacza
i ﬁltra zapewnia wyższy poziom
czyszczenia. Wkład ﬁltra
z możliwością czyszczenia
gwarantuje higienę, ekonomię
użytkowania i przyczynia się
do ochrony środowiska.

Proste i szybkie oczyszczanie
ﬁltra bez konieczności
rozbierania odkurzacza.

Se 122 e

Se 133 me

Automatyczny włącznik i gniazdo (E)
do podłączenia elektronarzędzi.
Do czyszczenia na sucho i na mokro.
Regulacja obrotów, system łagodnego
rozruchu. Praktyczny hamulec umożliwiający
blokadę kółek.

Mocny odkurzacz do czyszczenia na sucho
i na mokro z automatycznym włącznikiem
i gniazdem (E), do pyłów klasy M (Do klasy
pyłów M zalicza się na przykład pył drzewny,
mineralny i inne pyły o dopuszczalnej wartości
narażenia zawodowego (AGW) ≥0,1mg/m3
zgodnie z normą IEC 60335-2-69).

ZALETY ODKURZACZY
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AKCESORIA
do odkurzaczy

WSZYSTKO W JEDNYM:
Z TAK SZEROKĄ GAMĄ
AKCESORIÓW WSZYSTKIE
ODKURZACZE STIHL
SĄ UNIWERSALNE.

Mamy specjalną końcówkę do czyszczenia
na mokro wykładzin podłogowych i dyszę
do czyszczenia grzejników, a także gumową dyszę
z ukośną końcówką do usuwania brudu z łatwo
uszkadzających się powierzchni. Zalali was sąsiedzi
z góry, a może pękła rura instalacji wodociągowej?
Skutki tych zdarzeń można łatwo usunąć dzięki
specjalnej dyszy do zbierania płynów z dużych
powierzchni.

ZESTAW
DO CZYSZCZENIA
POJAZDÓW

ZESTAW
DO USUWANIA
PŁYNÓW

ZESTAW
DO USUWANIA
WIĘKSZYCH ODPADÓW

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

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.

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 22 – SE 133 ME.

NR KAT.
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Do sprzątania po remoncie i w innych podobnych
sytuacjach przydatny jest zestaw do zbierania śmieci
o większych gabarytach. W ofercie jest też zestaw
do czyszczenia wnętrza samochodu. Liczba
akcesoriów do codziennego czyszczenia jest
naprawdę bardzo bogata! Różnorodne worki i ﬁltry,
zestaw do czyszczenia na mokro, dysze do podłóg –
różne dysze szczelinowe do trudno
dostępnych miejsc… przewidzieliśmy dosłownie
wszystko!

4901 500 9500

ODKURZACZe – AKCESORIA

NR KAT.

4901 500 9400

NR KAT.

4901 500 9300

WOREK FILTRACYJNY
Wykonany z papieru. Do SE 33.
NR KAT.

SE01 500 9000

Stabilna, mocna włóknina. Do SE 62, SE 62 E.
NR KAT.

4901 500 9004

Z zamknięciem. Do SE 122, SE 122 E.
NR KAT.

4901 500 9007

Z zamknięciem. Do SE 133 ME.
NR KAT.

4901 500 9009

FILTRY
Do wymiany albo jako dodatek. Sztywny papier.
Do SE 33.
NR KAT.

SE01 703 5900

Do SE 62 - SE 122 E.
NR KAT.

4709 703 5900

FILTRY
Odporne, zmywalne włókno PET, szczególnie
nadaje się do odkurzania na mokro. Do SE 62 - SE 122 E.
NR KAT.

4742 703 5900

FILTRY
Do częstej, długotrwałej pracy w trybie czyszczenia
na mokro. Stal nierdzewna. Do SE 62 - SE 122 E.
NR KAT.

4901 501 0900

ODKURZACZe – AKCESORIA
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KOŃCÓWKA
DO CZYSZCZENIA
PODŁÓG KOMBI

SSAWKA
DO CZYSZCZENIA
PODŁÓG

KOŃCÓWKA
DO CZYSZCZENIA
DUŻYCH POWIERZCHNI

Z przełącznikiem do czyszczenia gładkich
powierzchni i wykładzin dywanowych.
Do SE 33 - SE 122 E.

Do czyszczenia na sucho i na mokro.
Regulacja wysokości. Do SE 33 - SE 133 ME.

Do czyszczenia dużych powierzchni.
Aluminiowa, regulacja wysokości, wymienny
wkład. Z wkładem szczotki. Do SE 62 - SE 133 ME.

NR KAT.

4901 500 2705

NR KAT.

4901 500 2710

KOŃCÓWKA
DO CZYSZCZENIA
DUŻYCH POWIERZCHNI

ALUMINIOWA
KOŃCÓWKA
DO CZYSZCZENIA
PODŁÓG

KOŃCÓWKA SSĄCA
DO CZYSZCZENIA
NA MOKRO

Z gumową listwą do czyszczenia na mokro.
Do SE 33 - SE 133 ME.

Wyjmowany wkład szczotki.
Do SE 62 - SE 133 ME.

Szerokość 300 mm. Do SE 33 - SE 133 ME.

NR KAT.

4901 500 2711

NR KAT.

NR KAT.

4901 500 7200

4901 500 2700

KOŃCÓWKA SSĄCA

DYSZA ZE SZCZOTKĄ

DYSZA ZE SZCZOTKĄ

Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
Z tworzywa sztucznego. Do SE 33 - SE 133 ME.

Do czyszczenia delikatnych powierzchni, jak
np. meble tapicerowane. Do SE 33 - SE 133 ME.

Do czyszczenia kaloryferów i żaluzji.
Do SE 33 - SE 133 ME.

NR KAT.

4901 502 2200

KOŃCÓWKA SSĄCA
Z tworzywa, ze szczotką do usuwania sierści,
np. do tapicerki samochodowej.
Do SE 33 - SE 133 ME.
NR KAT.
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NR KAT.

4901 500 2503

4901 502 2300

ODKURZACZe – AKCESORIA

NR KAT.

4901 502 2600

GUMOWA DYSZA
Z UKOŚNĄ KOŃCÓWKĄ
Do odkurzania delikatnych powierzchni.
Do SE 33 - SE 133 ME.
NR KAT.

4901 502 2400

NR KAT.

4901 500 2610

ADAPTER DO
ELEKTRONARZĘDZI

ADAPTER DO
ELEKTRONARZĘDZI

Ø 32 mm. Do SE 62 i SE 62 E.
Z regulacją siły ssania.

Ø 36 mm. Do SE 122 E i SE 133 ME.
Szybkołącze.

NR KAT.

4901 503 1509

NR KAT.

4901 500 7301

WĄŻ SSĄCY

WĄŻ SSĄCY

Z adapterem do elektronarzędzi.
Ø 27 mm x 3,5 m. Do SE 33 - SE 62 E.

Z adapterem do elektronarzędzi.
Właściwości antystatyczne.
Do SE 122 E i SE 133 ME.

NR KAT.

4901 500 0520

NR KAT.

4901 500 0503

PRZEDŁUŻKA LANCY

KOŃCÓWKA
DO SZCZELIN

Złącze Ø 36 mm. Długość 500 mm.
Stal nierdzewna. Do SE 62 - SE 133 ME.

Do czyszczenia kotłów grzewczych
i piekarników. Z metalu. Do SE 33 - SE 133 ME.

NR KAT.

4901 503 1601

NR KAT.

4901 502 2201

PRZEDŁUŻKA LANCY
Złącze Ø 36 mm. Z tworzywa sztucznego,
teleskopowa. Do SE 33 - SE 122 E.
NR KAT.

4901 503 1602
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JAK KORZYSTAĆ
Z MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
ƒ

DO CZEGO NAJLEPIEJ POSŁUŻY MYJKA
WYSOKOCIŚNIENIOWA
Pierwszym skojarzeniem słów „myjka
wysokociśnieniowa” jest samochód, ale
w rzeczywistości kompaktowe myjki
wysokociśnieniowe to uniwersalni asystenci
pomagający przy najróżniejszych pracach
porządkowych w domu.
Myjki wysokociśnieniowe dobrze radzą sobie
z każdym rodzajem zabrudzenia. Kiedyś wprawdzie
takie urządzenia były używane tylko w przemyśle
i usługach, ale obecnie prawie każdy właściciel
samochodu lub właściciel domu czy działki

zastanawia się, czy takiej myjki sobie nie sprawić.
Myjka wysokociśnieniowa przydaje się bowiem nie
tylko do mycia samochodu czy motocykla, ale także
do posprzątania tarasu i zarośniętych ścieżek
ogrodowych. Myjką można umyć ściany domu,
ogrodzenie, altanę i meble ogrodowe, rower,
a nawet wykładzinę dywanową.
Wiadomo, że ze względu na wpływ środowiska
przedmioty i budynki na zewnątrz ulegają
szybszemu zniszczeniu, niż we wnętrzu domu - kurz,
brud, opady deszczu i rośliny pasożytnicze mogą je
szybko zniszczyć.
Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem basenu, myjka
wysokociśnieniowa stanie się naprawdę niezbędna,
zamieniając ciężką pracę w przyjemność. Brudny
basen natychmiast staje się siedliskiem różnych
infekcji, dlatego należy go regularnie czyścić.
Właściciele dużych tarasów zewnętrznych również
z pewnością będą się cieszyć obecnością takiego
profesjonalnego asystenta.

MYJKI WYSOKOCIŚNIENOWE

39

WYBÓR MYJKI
WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

Lista zalet i funkcji, jakie można wykonać za pomocą myjki wysokociśnieniowej STIHL jest długa, ale oto, co jest
najważniejsze - pomaga umyć prawie każde pomieszczenie lub powierzchnię na błysk, niczego nie uszkadzając.
Najważniejsze jest zainstalowanie prawidłowej dyszy na pistolecie natryskowym. Myjka ma również funkcję
piaskowania - usuwanie rdzy (wyposażenie opcjonalne).
Kolejnym zdecydowanym plusem naszych myjek jest to, że pracują one bardzo cicho, co na pewno docenią
właściciele letnich domków i mieszkań na osiedlu.

Myjki wysokociśnieniowe STIHL dzielą się na
kompaktowe, klasy średniej i profesjonalne - zawsze
możemy zaproponować urządzenie, które w pełni
zaspokoi potrzeby użytkownika pod względem
jakości i ceny. Ich solidna, wygodna konstrukcja,
zwrotność i mnogość akcesoriów pozwolą szybko,
skutecznie i przyjemnie umyć wszelkie zabrudzenia
bez brudzenia rąk.
Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi kół myjki
wysokociśnieniowe STIHL można łatwo
przemieszczać nawet w ciasnych przestrzeniach
i transportować na duże odległości.
NAJPOPULARNIEJSZE MODELE MYJEK:
RE 90, RE 100, RE 130 PLUS.

Myjki STIHL są bardzo przyjazne dla środowiska: zużywa się mniej wody i detergentów, niż przy myciu ręcznym.
Dzięki myjce wysokociśnieniowej
⬤ nie trzeba jeździć do myjni samochodowej i tracić czasu w kolejce ani myć auta samemu przy domu
szmatką i wężem ogrodowym;
mniej
chemikaliów przedostaje się do środowiska.
⬤
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WYBÓR MYJKI WYSOKOCIŚNIENOWEJ

Wszystkie myjki wysokociśnieniowe STIHL są wyposażone w wyłącznik automatyczny i mają w zestawie dyszę
płaską i dyszę rotacyjną do usuwania uporczywych zabrudzeń. Pompy wszystkich myjek wykonane są z metalu.
Można podłączyć myjkę do zasilania w wodę lub użyć trybu samozasysania.
Dwa główne atrybuty myjek wysokociśnieniowych to ciśnienie (bar) i wydajność, lub inaczej intensywność
przepływu wody (l/h).
Ciśnienie mycia zależy głównie od dyszy
wysokociśnieniowej - im węższy wylot dyszy, tym
większe ciśnienie strumienia. Ciśnienie robocze
może być minimalne i maksymalne. Płynnie
regulowane ciśnienie pozwala myć nawet delikatne
powierzchnie, takie jak nadwozia samochodowe.
W tym celu zalecamy użycie DYSZY PŁASKIEJ.

Do mycia mniej wrażliwych powierzchni, takich jak
ścieżki ogrodowe lub stopnie schodów zalecamy
użycie DYSZY ROTACYJNEJ, którą stosujemy
przy maksymalnym ciśnieniu roboczym. Nie
zalecamy tej dyszy do mycia samochodu, bo łatwo
uszkodzić lakier.

Węże do myjek wysokociśnieniowych są dwojakiego rodzaju w oplocie tekstylnym lub metalowym. Węże
w wielu myjkach wysokociśnieniowych STIHL są w oplocie metalowym, co poprawia ich niezawodność. Woda
pod wysokim ciśnieniem przechodząca przez wąż zawsze go trochę rozszerza, ale w przypadku wzmocnienia
metalowego rozszerzanie jest minimalne.
Myjki ciśnieniowe STIHL nie zawsze wymagają zasilania bieżącą wodą. Nasze myjki mogą pracować w trybie
samozasysania - wystarczy włożyć wąż do pojemnika z wodą (beczka, studnia itp.) i można rozpocząć pracę
z urządzeniem.

MODELE MYJEK Z WĘŻEM W OPLOCIE TEKSTYLNYM: RE 90, RE 100, RE 110.
MODELE MYJEK Z WĘŻEM W OPLOCIE METALOWYM: RE 120, RE 130 PLUS.
Wszystkie myjki STIHL korzystają z podwójnego systemu ﬁltracji, ponieważ jakość wody bywa różna. Dwa ﬁltry
są w zestawie, nie trzeba ich dodatkowo kupować. Zawsze trzeba podłączyć ﬁltr do myjki, aby uniknąć dostania
się różnego rodzaju zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.

WYBÓR MYJKI WYSOKOCIŚNIENOWEJ

41

PODSTAWOWE ELEMENTY MYJKI TO
SILNIK I POMPA
Silniki bezszczotkowe (indukcyjne) są zainstalowane
we wszystkich myjkach STIHL do użytku domowego
(oprócz RE 90), co jest gwarancją wysokiej
niezawodności i mocy, długiej żywotności i niskiego
poziomu hałasu.
Aluminiowa pompa gwarantuje myjkom wysoką
wydajność. Dodatkowa galwanizacja bloku zaworu
i obudowy pompy zmniejsza podatność tych
elementów na działanie twardej wody i zapobiega
korozji elektrochemicznej. Tłoki w myjkach
wysokociśnieniowych STIHL są wykonane ze stali
nierdzewnej, powierzchnia tłoków jest odporna
na zużycie, co zapewnia im dłuższą żywotność.
Do mycia samochodu nadaje się każdy model myjki,
który mamy w naszym asortymencie; wybór zależy
tylko od wielkości auta. Na przykład, mały
samochód można umyć nawet myjką z serii
podstawowej - RE 90, a jeśli ktoś ma jeepa lub
minibusa, zalecamy myjkę o wyższej wydajności
i większym ciśnieniu roboczym, taką jak RE 120
lub RE 130 PLUS.

PORADA
Przed dłuższym przechowywaniem
myjki wysokociśnieniowej w chłodnym
pomieszczeniu zalecamy napełnienie
układu wodnego myjki glikolowym
środkiem zapobiegającym zamarzaniu.

GDZIE
PRZECHOWYWAĆ
DYSZE?
Dysze przechowuje się
w obudowie myjki, gdzie
znajduje się specjalny schowek.
Modele myjek, w których
obudowach można
przechowywać dysze: RE 110 RE 130 PLUS.
W modelach RE 90, RE 100
dysze można przechowywać
z drugiej strony, bezpośrednio
na obudowie.
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WYGODA I ERGONOMIA
MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
2

1

STALOWA LANCA OBROTOWA

2

GUMOWANY UCHWYT SOFT GRIP
PISTOLETU NATRYSKOWEGO

3

KRÓCIEC Z DŹWIGNIĄ BLOKADY
(model wyposażony w system
szybkiego podłączania węża
wysokociśnieniowego do pistoletu,
co również zapobiega
skręcaniu węża)

4

WBUDOWANY BĘBEN
NA WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
(do wygodnego i bezpiecznego
przechowywania węża)

5

DODATKOWY UCHWYT
DO PRZENOSZENIA

6

ALUMINIOWY
UCHWYT
TELESKOPOWY
(dzięki temu manewrowanie
myjką, jej przenoszenie
i transportowanie jest bardzo
łatwe)

7

3

6
4

1

DUŻE KÓŁKA
(pozwalają wygodnie
przesuwać urządzenie
nawet w trudnym terenie)

7

PORADA
Myjki STIHL są wyposażone w system
automatycznego wyłączania - myjka się
wyłącza przy odpuszczaniu dźwigni
na pistolecie. To jest niezbędne w celu
uchronienia pompy przed nadmiernym
ciśnieniem.

5
WYBÓR MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWEj
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RE 90

RE 100

RE 110

Lekka i kompaktowa myjka wysokociśnieniowa
z podstawowym wyposażeniem do użytku
domowego.

Doskonała podstawowa myjka
wysokociśnieniowa wyposażona w trwały
i cichy silnik niskoobrotowy.

Kompaktowa myjka wysokociśnieniowa
z dodatkowym wyposażeniem.

RE 120

RE 130 plus

RE 150 PLUS

Kompaktowa myjka wysokociśnieniowa
z komfortowym wyposażeniem
o podwyższonej wydajności.

Bardzo wydajna myjka wysokociśnieniowa
z komfortowym wyposażeniem. Bęben
na wąż z prowadnicą do praktycznego
przechowywania.

Mocna i trwała myjka wysokociśnieniowa
z mosiężną pompą i komfortowym
wyposażeniem.

RE 170 / RE 170 PLUS

RE 282 PLUS

RE 362 PLUS

Trwałe, bogato wyposażone myjki
wysokociśnieniowe z mosiężną głowicą
pompy.

Komfortowo wyposażony model o dużej
mocy klasy profesjonalnej.

Najmocniejsza myjka o długiej żywotności
do profesjonalnego zastosowania.

WYBÓR MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

ZALETY MYJEK
WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
1

TRWAŁA MOSIĘŻNA POMPA
zapewnia wysoką wydajność pracy.

2

CICHY NISKOOBROTOWY SILNIK INDUKCYJNY
zapewnia dłuższą żywotność oraz przyczynia się do redukcji
hałasu.

3

FILTR WODY W WYPOSAŻENIU
w wyposażeniu myjek wysokociśnieniowych klasy kompaktowej
i klasy średniej.

4

DYSZA DO PIANOWANIA
w komplecie wyposażenia myjek wysokociśnieniowych klasy
kompaktowej. Do modeli RE 90 – RE 110 bez regulacji. Do modeli
RE 120 – RE 130 PLUS z regulacją intensywności i kąta
strumienia.

ZALETY MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
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ŚRODKI CZYSZCZĄCE STIHL
CO TO JEST pH?
pH (łac. pondus Hydrogenii - „masa wodoru”) to
ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów
wodnych związków chemicznych.
Na co dzień, zwyczajne powierzchnie myje się
najczęściej za pomocą roztworów zasadowych lub
neutralnych. Bardzo tłuste lepiej myje się roztworami
o wyższym pH, tj. w środowisku zasadowym.
Na opakowaniach wszystkich nowych środków
czyszczących STIHL wskazany jest poziom pH
i rodzaje pracy, do których można stosować ten
środek. Wszystkie środki czyszczące STIHL są
bezpieczne dla użytkownika.

KWASOW.

OBOJĘT.

ZASADOW.

0
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WAŻNE
Środki czyszczące STIHL nie zawierają NTA (kwasu nitrylooctowego lub nitrylotrioctanu) składnika, który poprawia działanie środków
czyszczących i detergentów, ale został
zidentyﬁkowany jako niebezpieczna
substancja chemiczna, która może
powodować podrażnienie oczu, skóry i dróg
oddechowych.

ZANIECZYSZCZENIE

warstwa rdzy
warstwa cementu
złoża soli

tłuszcze
oleje
sadza
owady
paraﬁny

RÓŻNORODNE:
kurz
lekkie oleje
tłuszcze itp.

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
(wartość ph)

KWASOW.

OBOJĘT.

ZASADOW.
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ŚRODKI CZYSZCZĄCE STIHL

POWIERZCHNIA

KAMIEŃ

METAL

na przykład:

na przykład:

marmur
dachówka
płyty

stal
mosiądz
chrom

TWORZYWA
SZTUCZNE
na przykład:

PCV
linoleum
tekstylia

LAKIER
np. lakier
samochodowy

INNE:
drewno
szkło
ubranie

PORADA
Można oczyścić nie tylko ścieżki ogrodowe, ale także pnie drzew
z mchu i porostów pod niewielkim ciśnieniem, pozbywając się
w ten sposób szkodników.

WARTOŚĆ
ph: 11,5

WARTOŚĆ
ph: 7,5

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
DO KAMIENIA I FASAD
CS 100

UNIWERSALNY
ŚRODEK CZYSZCZĄCY
CU 100

Do twardych powierzchni kamiennych, do
fasad, powierzchni betonowych, drewnianych
i wykładanych płytkami ceramicznymi.
Niezawodnie rozpuszcza uporczywe osady
pochodzenia roślinnego, nagar, sadzę i kurz.
Nie zawiera NTA.

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.
Nie zawiera NTA.

NR KAT. 5 L

0782 516 9500

NR KAT. 1 L

0782 516 9100

NR KAT. 5 L

0782 516 9101

WARTOŚĆ
ph: 12,0

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. Nie zawiera NTA.
NR KAT. 1 L

0782 516 9200

NR KAT. 10 L

0782 516 9201

WARTOŚĆ
ph: 6,5

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. Nie zawiera NTA.
NR KAT. 1 L

0782 516 9300

NR KAT. 5 L

0782 516 9301

ŚRODEK
DO CZYSZCZENIA
FELG CR 100
500 ml. Do usuwania mocno przywierających
zanieczyszczeń. Do wszystkich felg ze
stopów lekkich i stali. Nie zawiera kwasów.
NR KAT.

0782 516 9400

ŚRODKI CZYSZCZĄCE STIHL
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JAK PRAWIDŁOWO
MYĆ SAMOCHÓD?

1

W PIERWSZYM KROKU MYCIA
stosujemy emulsję zamiast piany.
Myjemy nią kilka minut, aż detergent
zacznie działać na brud, po czym
spłukujemy go myjką wysokociśnieniową.

2

DRUGI KROK MYCIA rozpoczyna się
od nałożenia środka do czyszczenia
pojazdów z woskiem. W tym celu
najlepiej użyć dyszy do pianowania.
Odczekajmy kilka minut, a następnie
za pomocą gąbki o dużych porach lub
szczotki usuwamy pozostały brud,
prowadząc szczotkę lub gąbkę w jednym
kierunku, nie ruchem okrężnym.

3
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PO ZAKOŃCZENIU DRUGIEGO
ETAPU myjką wysokociśnieniową
można łatwo spłukać pozostałe
zabrudzenia.

4

ABY UMYĆ FELGI
zastosujmy specjalny środek
do pielęgnacji felg.

5

ZALECAMY WYTRZEĆ SAMOCHÓD
DO SUCHA W CELU OSIĄGNIĘCIA
MAKSYMALNEGO WYNIKU
najlepiej materiałami z mikroﬁbry.
Sztuczny zamsz jest bardzo szkodliwy
dla nadwozia - jest to szorstki materiał
o słabych właściwościach chłonnych.

6

Podczas mycia OTWORÓW
DRZWIOWYCH zalecamy, aby
przełącznik myjki wysokociśnieniowej był
ustawiony w pozycji „0”, aby zbyt duże
ciśnienie nie uszkodziło uszczelek.
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AKCESORIA DO MYJEK
WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
Aby praca z myjkami wysokociśnieniowymi STIHL była jeszcze wygodniejsza, stworzyliśmy szeroką gamę
dodatkowych akcesoriów. Są to najróżniejsze szczotki i środki czyszczące, dysze, przedłużki, ﬁltry, zawory
i oczywiście markowe detergenty. Do każdego rodzaju czyszczenia można dobrać specjalne najbardziej
odpowiednie urządzenie i najbardziej skuteczne akcesoria.

PRZYSTAWKA
DO CZYSZCZENIA
ŚREDNICH
POWIERZCHNI RA 90

PRZYSTAWKA
DO CZYSZCZENIA
DUŻYCH
POWIERZCHNI RA 110

Ø 255 mm. Do szybkiego, bezbryzgowego
czyszczenia średnich powierzchni, z regulacją
ciśnienia, do 90 - RE 130 PLUS.

Ø 310 mm. Do szybkiego, bezbryzgowego
czyszczenia dużych powierzchni, z regulacją
ciśnienia, do RE 90 - RE 170 PLUS.

NR KAT.

4910 500 3900

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

4910 500 6000

NR KAT.
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NR KAT.

4910 500 5900

4910 500 3901

W zestawie szczotka, dysza do mycia
samochodów oraz dysza kątowa 90°,
do RE 90 - RE 130 PLUS.
4910 500 6100

PRZEDŁUŻKA LANCY
Długość 430 mm. Do RE 90 - RE 170 PLUS.
NR KAT.

Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci
wodociągowej, do RE 90 - RE 170 PLUS.
NR KAT.

Ø 155 mm. Do dokładnego mycia delikatnych
powierzchni, obrotowy wieniec, regulacja
kąta roboczego, do RE 90 - RE 170 PLUS.

ZESTAW
DO CZYSZCZENIA
POJAZDÓW

NR KAT.

ZAWÓR
PRZECIWZWROTNY
ZE ZŁĄCZKAMI 3/4"

SZCZOTKA
OBROTOWA

4900 500 5700

AKCESORIA DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

4900 500 0900

LANCA DŁUGA
KĄTOWA
Długość 1080 mm. Solidna wygięta lanca
z dyszą do czyszczenia trudno dostępnych
miejsc. Do RE 90 - RE 170 PLUS.
NR KAT.

4910 500 1900

DYSZA
DO PIANOWANIA
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.
NR KAT.

3/4''. Chroni pompę przed
zanieczyszczeniami z wody zasilającej,
do RE 90 - RE 170 PLUS.
NR KAT.

URZĄDZENIE
DO PIASKOWANIA
NA MOKRO
Do piaskowania na mokro murów i elementów
metalowych. Do 90 - RE 170 PLUS.

4910 500 5400

NR KAT.

4910 500 1800

4910 500 9600

PRZEDŁUŻACZE
WĘŻA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO
Zwiększa zasięg myjki. Szybkozłączka.
do RE 90 - RE 130 PLUS
Długość 7 m, oplot tekstylny.
NR KAT.

FILTR WODY

ZESTAW SSĄCY
Długość 3 m. Do bezciśnieniowego zasilania
wodą z beczki lub cysterny. Zalecane
zastosowanie ﬁltra do wody.
Do 90 - RE 170 PLUS.
NR KAT.

4910 500 0500

4910 500 0801

ZESTAW
DO UDRAŻNIANIA
RUR
Długość 15 m. Odpowiedni do rur
o niewielkim przekroju. Z dyszą.
Do 90 - RE 170 PLUS.
NR KAT.

4910 500 8000

do RE 90 - RE 170 PLUS
Długość 9 m, oplot stalowy.
NR KAT.

4910 500 0802

do RE 143 - RE 170 PLUS
Długość 20 m, oplot stalowy.
NR KAT.

4910 500 0803

WĄŻ PŁASKI
W OPLOCIE
TEKSTYLNYM
Z KASETĄ

RĘKAWICE
OCHRONNE
FUNCTION DuroGrip

Długość 12 m. Wąż niskociśnieniowy z kasetą
do komfortowego zwijania i rozwijania węża.
Możliwość przechowywania bezpośrednio
na urządzeniu. Do 90 - RE 170 PLUS.
NR KAT.

4910 500 8600

Doskonałe do pracy w warunkach dużej
wilgotności. Oddychająca część grzbietowa
dłoni i palców.
ROZMIAR

NR KAT.

S

0088 611 1008

M

0088 611 1009

L

0088 611 1010

XL

0088 611 1011
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