
Pilarka łańcuchowa
STIHL MS 362 C-M 
z systemem M-TronicZawsze optymalna moc

Nowa pilarka łańcuchowa STIHL MS 362 C-M z system M-Tronic

www.stihl.plChętnie udzielimy Państwu fachowej porady:

Wszystko, czego oczekujesz od profesjonalnego sprzętu

   Zawsze perfekcyjna praca: W pełni elektroniczny sterownik silnika M-Tronic rozpoznaje, czy uruchamiany 
jest zimny czy ciepły silnik i odpowiednio dostosowuje punkt zapłonu oraz precyzyjnie dozuje mieszankę pali-
wową. Wszystko to odbywa się uwzględnieniem warunków zewnętrznych takich jak temperatura powietrza, 
wysokość nad poziomem morza i jakość paliwa. 

   Niższy ciężar i większa moc: Innowacyjne rozwiązania wielu detali oraz zastosowanie nowoczesnych mate-
riałów zapewniają nowej pilarce łańcuchowej STIHL MS 362 C-M dodatkowy plus w zakresie mocy i redukują 
ciężar urządzenia.

   Dłuższa żywotność i lepsza filtracja: System filtrów powietrza o długiej żywotności usuwa większe cząstki 
zanieczyszczeń już na filtrze wstępnym odciążając tym samym właściwy filtr. Pory tego filtra są nawet o 70% 
drobniejsze niż pory tradycyjnych filtrów. Dzięki temu wyłapuje on nawet najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń. 
Dla ułatwienia czyszczenia, filtr jest odporny na działanie oleju i wody, a ponadto może zostać zamontowany i 
zdemontowany bez użycia narzędzi.

Macie Państwo pytania związane z produktami i akcesoriami STIHL? Autoryzowany Dealer STIHL w Państwa 
okolicy chętnie udzieli na nie odpowiedzi. Szczegółowe informacje na stronach www.stihl.pl

W pełni elektroniczny system 
sterowania pracą silnika

Oryginalne piły łańcuchowe STIHL: najlepsze wyniki dzięki najwyższej jakości

   Sukces produktów STIHL: STIHL jest jedynym producentem pilarek łańcuchowych 
na świecie, który sam konstruuje również piły łańcuchowe i prowadnice. Dzięki temu 
wszystkie komponenty są optymalnie dopasowane. 

   Jakość produkcji STIHL: Piły łańcuchowe STIHL cechuje szwajcarska precyzja wykona-
nia gwarantowana przez zakłady STIHL w Wil w Szwajcarii. Są one produkowane na 
specjalnych maszynach, również zaprojektowanych  i wyprodukowanych przez STIHL. 

  Najwyższa wydajność cięcia: Piły łańcuchowe STIHL zapewniają najlepsze rezultaty 
cięcia nie tylko w pilarkach STIHL,  ale także w urządzeniach innych producentów.
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Nowa pilarka łańcuchowa STIHL MS 362 C-M

Sprawdzona pilarka teraz dostępna 
w bogatszej wersji wyposażenia. 
Większa moc, niższy ciężar.
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Zawsze optymalna moc STIHL: większa moc, 

niższy ciężar i całkowicie elektroniczny system 

sterowania pracą silnika M-Tronic. Nowa pilarka 

łańcuchowa STIHL MS 362 C-M to optymalne

osiągi już od momentu uruchomienia. Tryb pracy jest nieistotny – uruchamia-

nie eksploatacja, przerwa i ponowne uruchamianie. M-Tronic w każdej sytu-

acji elektronicznie dostosowuje czas zapłonu i precyzyjne dozuje mieszankę. 

Wszystko to odbywa się z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, takich 

jak temperatura, wysokość nad poziomem morza i jakość paliwa. Dzięki temu 

można się skoncentrować wyłącznie na swojej pracy i wykonywać ją od 

samego początku z optymalną mocą – niezależnie czy jest to ścinka, okrzesy-

wanie czy przerzynka. 

System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem wstępnym oraz 

okrągłym filtrem HD2 gwarantuje skuteczność filtrowania nawet po upływie 

długiego czasu. Ten rodzaj filtra skutecznie chroni silnik przed drobnym 

pyłem i jest łatwy w czyszczeniu. Oszczędność czasu sprawia, że możecie 

się Państwo skoncentrować na tym, co najważniejsze: na swojej pracy.



Optymalne osiągi od samego 
początku

Dzięki innowacyjnej technologii M-Tronic 
model MS 362 C-M to w pełni profesjonalna 
pilarka łańcuchowa. Zalety systemu M-Tronic 
są oczywiste: zawsze optymalna moc silnika, 
stały poziom maksymalnych obrotów i dosko-
nałe wartości przyspieszenia – dla najlepszych 
rezultatów pracy. Jedyna rzecz, o której musicie 
Państwo pamiętać, to tankowanie, potem wy-
starczy uruchomić pilarkę i rozpocząć pracę.

Łatwy rozruch
System elektronicznie rozpoznaje rodzaj roz-
ruchu, dzięki czemu na przełączniku znajduje 
się tylko jedna pozycja robocza – Start. System 
M-Tronic elektronicznie oblicza dokładną ilość 
paliwa. Uruchomienie urządzenia wymaga kilku 
pociągnięć linki rozruchowej bez konieczno-
ści zmiany ustawień i zaraz po uruchomieniu 
umożliwia energiczne i oszczędne przyspiesze-
nie oraz szybką pracę.

Brak konieczności ręcznych ustawień 
gaźnika
System M-Tronic elektronicznie dostosowuje 
wymaganą ilość paliwa w gaźniku do każdej 
sytuacji: rozruch, praca na biegu jałowym, 
praca przy częściowym oraz pełnym obciąże-
niu. Wszystko to odbywa się z uwzględnieniem 
warunków zewnętrznych. Rozwiązanie takie 
pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Zawsze optymalna moc silnika
Bazując na temperaturze silnika oraz jego 
obrotach sterownik w sposób ciągły kontroluje 
stan pilarki łańcuchowej i dozuje paliwo w taki 
sposób, aby operator zawsze mógł korzystać z 
optymalnej mocy silnika.

Doskonałe przyspieszenie
Elektroniczna regulacja czasu zapłonu oraz 
precyzyjne dozowanie paliwa sprawiają, 
że pilarkę łańcuchową STIHL MS 362 C-M 
charakteryzuje dynamiczne przyspieszanie – 
nawet w przypadku rozruchu zimnego silnika.

Funkcja Memory
M-Tronic bezterminowo zapamiętuje ustawie-
nia ostatniego użycia pilarki i przywołuje je 
po ponownym rozruchu urządzenia. Dzięki 
temu w przypadku uruchomienia urządzenia 
w tych samych warunkach zewnętrznych 
do dyspozycji mamy natychmiast pełną 
moc silnika.

Zalety systemu M-Tronic
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Zimny start. Ciepły start.
Zawsze optymalny start.



Technologia M-Tronic

Nowoczesna technologia 
ukryta pod pokrywą.

Najlepsze osiągi w ustawieniu fabrycznym

Całkowicie elektroniczny system zarządzania pracą silnika 
M-Tronic czyni z pilarki STIHL MS 362 C-M prawdziwego 
partnera dla każdego profesjonalisty. Dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom technicznym system gwarantuje zawsze 
optymalną moc silnika. Serce systemu stanowi wyposażony 
w mikroprocesor sterownik, z elektronicznym wskaźnikiem 
temperatury i modułem zapłonowym. Mikroprocesor jest 
"mózgiem" układu, to do niego spływają wszystkie istotne 
informacje związane ze stanem urządzenia. Rezultat: precyzyj-
ne, elektroniczne dozowanie paliwa – zależne od stanu pilarki 
i zewnętrznych warunków eksploatacji – to zaleta, której 
efektem jest zawsze optymalna moc silnika. System pozwala 
również zaoszczędzić czas i siły, ponieważ sprawia, że nie ma 
potrzeby korekty ustawień gaźnika.

1  Przełącznik wielofunkcyjny z funkcją STOP
Technologia M-Tronic rozpoznaje czy uruchamiany silnik 
pilarki jest zimny czy ciepły, dlatego na przełączniku wie-
lofunkcyjnym znajduje się tylko jedna pozycja Start (  ) 
Precyzyjnie odmierzona ilość paliwa jest podawana 
zależnie od potrzeb. Nie musicie Państwo posiadać 
wiadomości na temat temperatury silnika swojego urzą-
dzenia, możecie od razu rozpocząć pracę na pełnym 
gazie - również przy uruchamianiu zimnego silnika. Po 
wyłączeniu silnika przełącznik samoczynnie powraca 
do pozycji roboczej. Dzięki temu rozgrzane urządzenie 
można od razu uruchomić.

2  Sterownik
Sterownik stanowiący serce systemu składa się z mikro-
procesora ze zintegrowanym obrotomierzem i czujnika 
temperatury silnika. Uwzględniając temperaturę 
zewnętrzną, wysokość nad poziomem morza i jakość 
paliwa, precyzyjnie oblicza czas zapłonu oraz optymalne 
dozowanie paliwa. Funkcja memory, w którą wyposażo-
ny został system, zapamiętuje ostatnie ustawienia robo-
cze, dzięki czemu po ponownym uruchomieniu w tych 
samych warunkach zewnętrznych mamy do dyspozycji 
pełną moc silnika.

3  Mikroprzełącznik
Mikroprzełącznik rejestruje pozycję przepustnicy i w 
połączeniu z elektronicznym układem rozpoznawania 
temperatury zapewnia doskonałą charakterystykę 
rozruchu.

4  Zawór elektromagnetyczny
Zawór elektromagnetyczny w ciągu paru milisekund 
przekazuje wyliczoną przez sterownik, optymalną w 
danych warunkach ilość paliwa do silnika. Brak koniecz-
ności korekty ustawień gaźnika za pomocą śrub nastaw-
czych.

5  Koło magnesowe
W kole magnesowym zostały zamontowane dwie pary 
magnesów odpowiadające za zasilanie elektryczne ste-
rownika. Dzięki temu rozwiązaniu już w chwili rozruchu 
koło magnesowe odpowiada nie tylko za chłodzenie 
silnika pilarki, ale stanowi również niezależne źródło 
zasilania systemu M-Tronic.

Przełącznik wielofunkcyjny 
z funkcją STOP

1

Zawór elektromagnetyczny4

Mikroprzełącznik3

2 Sterownik2

5 Koło magnesowe
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Solidna obudowa, inteligentne wnętrze.

Wytrzymałość i siła

1  System filtrów powietrza o długiej żywotności z
 filtrem wstępnym i okrągłym filtrem HD2 NOWOŚĆ

Dłuższa żywotność i lepsza filtracja: pilarka łańcuchowa 
MS 362 C-M imponuje długą żywotnością systemu fil-
tracji. Za usuwanie większych cząstek zanieczyszczeń 
odpowiada wstępny filtr powietrza odciążając tym 
samym właściwy filtr. Wykonany jest on z polietylenu, a 
jego pory są o 70% drobniejsze niż tradycyjne filtry 
powietrza. Dzięki temu wyłapuje nawet najdrobniejsze 
cząstki zanieczyszczeń. Filtr może zostać zamontowany i 
zdemontowany bez użycia jakichkolwiek narzędzi co sta-
nowi gwarancję łatwości czyszczenia. Usuwanie upo-
rczywych zabrudzeń z powierzchni filtra jest możliwe z 
wykorzystaniem specjalnego środka czyszczącego 
STIHL lub ciepłej wody z mydłem.

 Silnik STIHL 2-MIX 
Pełna moc, o połowę mniejszy poziom emisji spalin: 
STIHL 2-MIX to połączenie silnika 1-cylindrowego 
ze skuteczną techniką czterokanałową oraz układem 
przepłukiwania cylindra. Dzięki temu paliwo jest spalane 
w sposób optymalny, a silnik oferuje wysoki moment 
obrotowy w szerokim zakresie obrotów – przy emisji 
spalin zmniejszonej nawet do 50% oraz zużyciu paliwa 
zmniejszonemu do 20% w porównaniu z silnikami 
dwusuwowymi STIHL o podobnej mocy bez technologii 
2 -MIX.

Prostota i wydajność

 System STIHL ElastoStart i zawór dekompresyjny
Dwa rozwiązania ułatwiające rozruch: zawór dekompre-
syjny w powiązaniu z systemem ElastoStart zmniejsza 
siłę potrzebną do uruchomienia urządzenia. Dzieje się 
tak dlatego, że zawór dekompresyjny redukuje ciśnienie 
kompresji wytwarzane podczas uruchamiania urządzenia.

 Profesjonalny system antywibracyjny
W spokoju tkwi siła: za pomoca systemu specjalnych 
sprężyn i gumowych odbojników system antywibracyjny 
redukuje wibracje i drgania przenoszone z silnika na 
uchwyty urządzenia – aby praca była ergonomiczna i 
bardziej precyzyjna.

 Zatrzaski
Dzięki trzem zatrzaskom pokrywę silnika można szybko i 
łatwo zdemontować. Umożliwia to wygodną konserwa-
cję i czyszczenia filtru powietrza, świec zapłonowych 
oraz ożebrowania cylindra.

 Praktyczne nakrętki NOWOŚĆ
Nakrętki pokrywy koła napędowego nie zgubią się przy 
wymianie zestawu tnącego, teraz są one połączone z 
pokrywą.
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Zalety

System filtrów powietrza o długiej 
żywotności z filtrem wstępnym i 
okrągłym filtrem HD2

1



Modele
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Optymalne ustawienia robocze 
teraz również w pilarce łańcuchowej 
MS 362.

Wyposażenie modelu standardowego

STIHL MS 362 C-M

 STIHL M-Tronic 
  System filtrów powietrza o długiej żywotności 
oraz filtr HD2 
 Silnik STIHL 2-MIX 
 Profesjonalny system antywibracyjny 
 Praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego. 
 System smarowania piły łańcuchowej STIHL Ematic 
 System STIHL ElastoStart i zawór dekompresyjny 
 Praktyczne korki zbiorników 
 Zatrzaski 
 Boczny napinacz piły łańcuchowej

Modele z wyposażeniem dodatkowym

STIHL MS 362 C-MQ

Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super (Q) 
zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo. Piła łań-
cuchowa zatrzymuje się błyskawicznie po uruchomie-
niu przedniej osłony dłoni, zwolnieniu tylnego uchwy-
tu lub w przypadku odpowiednio mocnego odbicia.

STIHL MS 362 C-M VW

Układ elektrycznego ogrzewania uchwytu i gaźnika 
(VW) sprawia, że praca w warunkach zimowych jest 
jeszcze bardziej komfortowa.
Ogrzewanie gaźnika zapewnia sprawność gaźnika 
również w przypadku zimnego rozruchu i w niskich 
temperaturach zapobiegając obladzaniu w warun-
kach zimowych.  Załączenie dodatkowego elektrycz-
nego ogrzewania uchwytu stanowi gwarancję wyso-
kiego bezpieczeństwa obsługi pilarki.

MS 362 C-M MS 362 C-MQ MS 362 C-M VW

Pojemność skokowa (cm3) 59,0 59,0 59,0

Moc (kW/KM) 3,5/4,8 3,5/4,8 3,5/4,8

Ciężar (kg)* 5,8 5,9 6,0

Stosunek ciężaru do mocy (kg/kW) 1,66 1,69 1,71

Poziom ciśnienia akustycznego** (dB (A)) 105 105 105

Poziom mocy akustycznej** (dB (A)) 115 115 115

Wartość drgań uchwyt przedni/tylny*** (m/s2) 3,5 / 3,5 3,5 / 3,5 3,5 / 3,5

Piła łańcuchowa Oilomatic podziałka/typ 3 /8" RS 1 3 /8" RS 1 3 /8" RS 1

Prowadnica Rollomatic E 
(długość prowadnicy, cm)**** 37/40 37/40 37/40

Pompa olejowa z regulacją wydajności
Boczny napinacz piły łańcuchowej
Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super (Q) – –
Zawór dekompresyjny
STIHL ElastoStart
Kompensator
System fi ltrów powietrza o długiej żywotności
Filtr powietrza HD2
STIHL System antywibracyjny
Praktyczne korki zbiorników

System smarowania piły łańcuchowej 
STIHL Ematic
Elektryczne ogrzewanie uchwytu (W) – –

Elektryczne ogrzewanie gaźnika (V) – –

Silnik STIHL 2-MIX 
STIHL M-Tronic

* bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB (A)
*** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

****  W zależności od rodzaju pilarki rzeczywista długość 
cięcia może być mniejsza niż podana wartość.

 Wyposażenie seryjne
1  RS: Rapid Super


