Pierwsza pilarka
łańcuchowa przyszłości

Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa z
elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa

NOWOŚĆ
Pilarka łańcuchowa
STIHL MS 500i

STIHL MS 500i

Ten silnik rozpoczyna
nową erę.
STIHL MS 500i jest pierwszą na świecie pilarką łańcuchową ze sterowanym elektronicznie wtryskiem paliwa
(„Injection”). Podczas profesjonalnego pozyskiwania drewna
wielkoformatowego potężną maszynę łatwo prowadzi się
w rzazie. Doskonałe przyspieszenie i dynamiczna charakterystyka wychylania sprawiają, że MS 500i nadaje się
doskonale nie tylko do ścinki i przycinania na długość,
ale także do okrzesywania. Elektronicznie sterowane
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dozowanie paliwa zapewnia optymalną moc silnika i doskonałe właściwości rozruchowe niezależnie od wysokości
i temperatury otoczenia. Brak dźwigni rozrusznika zapewnia
dodatkowo łatwy rozruch w dowolnych warunkach pracy.
Rewolucyjna technologia silników pilarek łańcuchowych
i wynikająca z niej lekka konstrukcja zapewniają najlepszy
na rynku, doskonały stosunek ciężaru do mocy: 1,24 kg/kW.
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Rewolucyjna technologia Injection

i jak Injection
i jak Innovation
1

Optymalna moc silnika od pierwszego obrotu,
w dowolnych warunkach pracy
Oprócz czujnika temperatury otoczenia MS 500i
posiada również przy silniku czujnik ciśnienia i
temperatury wewnętrznej. Podczas rozruchu
czujnik odpowiada za pomiar ciśnienia atmosferycznego,
a podczas pracy za pomiar temperatury panującej
w korpusie. Czujniki rejestrują te wartości w czasie
rzeczywistym, dzięki czemu system dostosowuje się
do warunków pracy już od pierwszego skoku silnika.
W efekcie paliwo jest dozowane w sposób optymalny,
zapewniając tym samym doskonałe, elastyczne reakcje
silnika podczas pracy.
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Niewielki ciężar gwarantuje
wysoką ergonomię pracy
Dzięki inteligentnej, lekkiej i perfekcyjnie dopracowanej
konstrukcji MS 500i ze swoją pojemnością skokową
79,2 cm3 jest najlżejszą pilarką łańcuchową w swojej klasie.
Mniejsza wysokość konstrukcyjna i redukcja ciężaru to
kwestie, które zostały uwzględnione przy tworzeniu
nowego koła zamachowego. Lepsza charakterystyka
wychylania, którą udało się uzyskać dzięki mniejszym
siłom odśrodkowym, zdecydowanie ułatwia okrzesywanie.
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Doskonała orientacja podczas nacinania
Oprócz linii powalania obudowę wentylatora wyposażono
w wypukłą, nadrukowaną linię nacinania, która
przebiega równolegle do osi symetrii prowadnicy.
To doskonała pomoc podczas kontrolowania kierunku
nacinania.
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Intuicyjna obsługa
Maszynę można szybko i łatwo wyłączyć jednym
naciśnięciem przycisku stop.
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Wyjątkowo łatwy rozruch – zimny i ciepły
Brak pozycji startowej i łatwy dostęp do ręcznej
pompy paliwowej to doskonałe warunki optymalnego
rozruchu.
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Łatwiejsza konserwacja
Pokrywę filtra można zdjąć bez użycia narzędzi.
Ułatwia to konserwację filtra powietrza, ponieważ jest
on łatwo dostępny i można go łatwo zdemontować.

Technologia Injection STIHL umożliwia MS 500i
ekstremalnie wysokie osiągi przy zaskakująco małej
przestrzeni konstrukcyjnej i niskim ciężarze –
perfekcyjnie inteligentna i lekka konstrukcja.

1
Czujnik ciśnienia i temperatury wewnętrznej
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2
Koło zamachowe o zoptymalizowanym ciężarze i budowie

3
Wypukła, nadrukowana
linia nacinania na obudowie
wentylatora

4
Przycisk stop

5
Ręczna pompa
paliwowa

6
Beznarzędziowy demontaż
pokrywy ﬁltra
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Jedna maszyna – wiele zalet

Cechy produktu

Warianty wyposażenia

STIHL MS 500i

STIHL MS 500i W
Pilarka MS 500i jest również dostępna w wersji z ogrzewaniem
uchwytu. Dzięki bezobsługowym i odpornym na zużycie foliom
grzewczym umieszczonym wewnątrz uchwytów dłonie pozostają
ciepłe i suche nawet przy niskich temperaturach, a pewniejszy
chwyt zapewnia większe bezpieczeństwo obsługi.

Pełna moc w ułamku
sekundy
 Dzięki innowacyjnej technologii MS 500i wyróżnia
doskonałe przyspieszenie od 0 do 100 km/h a w
niesamowitym czasie 0,25 sekundy. To sprawia, że
potężna maszyna natychmiast osiąga maksymalną moc.

STIHL Injection
Pompa olejowa z regulacją wydajności
Boczny napinacz piły łańcuchowej
Zawór dekompresyjny
STIHL ElastoStart
Filtr HD2
System antywibracyjny STIHL
Praktyczny korek zbiornika
Praktyczne nakrętki

 Inteligentna, lekka konstrukcja sprzyja energooszczędnej i ergonomicznej pracy. Zoptymalizowana konstrukcja – lekka pokrywa koła napędowego, kompaktowy silnik, koło zamachowe o niższej wysokości i lżejszy
wał korbowy dostosowany do niewielkiego ciężaru koła
zamachowego – znacznie zwiększa komfort pracy.
 Duża siła, dynamiczna charakterystyka wychylania uzyskana dzięki niewielkiemu, lekkiemu kołu zamachowemu,
jak również wyjątkowe przyspieszenie zapewniają
szybki postęp pracy. Podobnie zresztą, jak doskonale
wyważona konstrukcja całej maszyny.
 Niewielki ciężar całkowity pilarki w połączeniu z
doskonałą charakterystyką wychylania zapewnia
idealne prowadzenie urządzenia. Dodatkową
pomoc stanowi specjalna geometria przypory.
 Praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego nie
zgubią się przy wymianie zestawu tnącego, ponieważ
teraz każda z nich jest przymocowana do pokrywy.

Pojemność skokowa (cm³)
Moc (kW/KM)
Ciężar (kg) b
Stosunek ciężaru do mocy (kg/kW)

Technologia STIHL Injection
Czujniki mierzą ciśnienie atmosferyczne, temperaturę
wewnętrzną i zewnętrzną oraz przekazują informacje do
sterownika. Ten z kolei może na podstawie ustalonych
wartości optymalnie określić ilość paliwa i czas zapłonu.
W rezultacie dozowanie paliwa jest realizowane poprzez
odpowiednie otwarcie i zamknięcie zaworu.

MS 500i

MS 500i W

79,2

79,2

5,0/6,8

5,0/6,8

6,2

6,3

1,24

1,26

7,5/7,8/7,9

7,6/7,9/8,0

Poziom ciśnienia akustycznego c (dB (A))

106

106

Poziom mocy akustycznej (dB (A))

119

119

4,2/4,0

4,2/4,0

780/325

780/325

Ciężar zestawu (kg)

c

Wartość drgań uchwytu przedni/tylny (m/s²)
d

Pojemność zbiornika paliwa / oleju (cm³)
Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic	Podziałka
Typ
Prowadnica o lekkiej konstrukcji ES Light
(długość prowadnicy, cm) e

RS f

3/8 "
RS f

50/63/71

50/63/71

3/8

"

a prędkość piły łańcuchowej
b	bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
c	
niepewność pomiarowa wg dyrektywy

2006/42/EG = 2,0 dB (A)
d	
niepewność pomiarowa wg dyrektywy

2006/42/EG = 2 m/s 2
e	
w zależności od typu pilarki łańcuchowej

rzeczywista długość cięcia może być mniejsza
niż wartość podana w tabeli
f RS: Rapid Super
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Najwyższa jakość Made by STIHL

Oryginalne piły łańcuchowe STIHL
Optymalne dopasowanie: oprócz jednostek napędowych, STIHL we własnym zakresie projektuje i produkuje
również piły łańcuchowe i prowadnice. Dzięki temu wszystkie komponenty są optymalnie dopasowane.

Oryginalne akcesoria STIHL
Smary i oleje: STIHL opracowuje i testuje paliwa i oleje, które są idealnie dostosowane do wymagań konkretnych
urządzeń.
Narzędzia: STIHL oferuje bogaty wybór narzędzi i akcesoriów ułatwiających codzienną pracę.
Środki ochrony osobistej: bogata oferta skutecznej i wygodnej odzieży ochronnej bez wyjątku spełnia wysokie
wymagania jakościowe STIHL.

Chcesz wiedzieć więcej?
Autoryzowany Dealer STIHL w Twojej okolicy chętnie Ci doradzi w kwestiach związanych
z doborem odpowiednich produktów i akcesoriów.

Chętnie udzielimy fachowej porady:

www.stihl.pl

0420 000 5109. M9. A9. S0119. Co. Wydrukowano w Niemczech © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019.
Ekologiczny papier bielony bez użycia chloru.

Wyjątkowa jakość produkcji: piły łańcuchowe STIHL cechuje „szwajcarska precyzja wykonania”
gwarantowana przez zakłady STIHL w Wil w Szwajcarii. Są one produkowane na specjalnych maszynach,
również zaprojektowanych i wyprodukowanych przez STIHL.

