
Władca podziemi
STIHL BT 130

Nowy świder glebowy STIHL BT 130STIHL BT 130 - przegląd

Doskonała jakość.

  Potężna moc: Dzięki pracującemu oszczędnie i równomiernie 
mocnemu silnikowi STIHL 4-MIX, świder glebowy STIHL BT 130 
dysponuje nadzwyczajną siłą i mocą. Urządzenie charakteryzuje 
niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji spalin oraz brak potrzeby 
wymiany oleju.

  Komfortowa obsługa: Przełącznik wielofunkcyjny, obszerna 
poduszka amortyzująca oraz antywibracyjny uchwyt umożliwiają 
precyzyjne prowadzenie świdra i komfortową pracę. Łatwy dostęp 
do elementów obsługi gwarantuje łatwą pracę.

  Skuteczna ochrona: W przypadku zablokowania wiertła w podłożu, 
hamulec wiertła STIHL QuickStop błyskawicznie przerywa pracę 
świdra.  

BT 130 1

Pojemność skokowa  (cm3) 36,3

Moc (kW/KM) 1,4/1,9

Ciężar (kg)* 9,9

Poziom ciśnienia akustycznego** (dB (A)) 92

Poziom mocy akustycznej** (dB (A)) 100

Wartość drgań uchwyt 
lewy/prawy*** (m/s2)

1,5 /2,2

Obroty wrzeciona (1/min) 200

Automatyczny zawór dekompresyjny

STIHL ElastoStart –

Hamulec wiertła QuickStop

Blokada uruchamiania/blokada ruchu 
wstecznego
System fi ltrów powietrza o długiej 
żywotności
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Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady:  www.stihl.pl

 Silnik STIHL 4-MIX
 Hamulec wiertła QuickStop
  System filtrów powietrza 
o długiej żywotności
 Przełącznik wielofunkcyjny
 Uchwyt antywibracyjny
 Duża poduszka amortyzująca
 Wszechstronne narzędzia

Świder glebowy
STIHL BT 130

 Wyposażenie seryjne
1   Wyposażenie nie obejmuje 

wiertła

*  Bez paliwa, bez wiertła
**   Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 

2006/42/WE = 2,5 dB (A)
***   Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 

2006/42/WE = 2 m/s2



Zalety produktu BT 130

Władca podziemi: dzięki zastosowaniu silnika 4-MIX, nowy świder 

glebowy STIHL BT 130 szybko i mocno wwierca się w podłoże, a 

koszty eksploatacji są niskie. Mocną stroną nowego urządzenia jest 

uchwyt o znacznie zredukowanym poziomie drgań, który w połączeniu 

z przełącznikiem wielofunkcyjnym, obszerną poduszką amortyzującą 

i hamulcem wiertła QuickStop umożliwia niezwykle komfortową pracę. 

W ten sposób za pomocą świdra BT 130 można skutecznie nawiercać 

otwory, nasadzać rośliny i pobierać próbki gleby.

Potężna moc

1  Silnik STIHL 4-MIX
  Wysoka moc i niskie zużycie: silnik STIHL 4-MIX o mocy 1,4 kW 

łączy zalety techniki 2- i 4-suwowej – z jednej strony pracuje 
oszczędnie i równomiernie, z drugiej zaś charakteryzuje się wielką 
siłą i mocą. 

2     System filtrów powietrza o długiej żywotności
Pozostaje czysty nawet w warunkach mocnego zanieczyszczenia: 
system filtrów powietrza wraz z podzespołami zintegrowanymi w 
gaźniku zapewnia długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszcze-
niami filtra oraz niezawodną ochronę zespołu napędowego.

Komfortowa obsługa

3  Przełącznik wielofunkcyjny
 Jeden przełącznik: wszystkie elementy obsługi silnika zostały 

zintegrowane w prawym uchwycie, co umożliwia łatwą obsługę 
świdra. Dłoń pozostaje przez cały czas w pozycji roboczej. 

 
4  Uchwyt antywibracyjny

 Pełna kontrola: amortyzowany uchwyt zapewnia znaczną redukcję 
przenoszonych wibracji. Umożliwia to niezwykle ergonomiczną 
pracę, szczególnie podczas długotrwałych prac.

5        Duża poduszka amortyzująca
Niezastąpiony osprzęt: duża poduszka amortyzująca podczas 
pracy przylega do górnej części ciała lub nogi operatora. Umożliwia 
to spokojne i precyzyjne prowadzenie świdra.

6   Wszechstronne narzędzia
 STIHL oferuje bogaty wybór wierteł. Odpowiednie wyposażenie 

do każdego zadania.  

Skuteczna ochrona

7  Hamulec wiertła QuickStop
Hamulec oznacza bezpieczeństwo: w przypadku zablokowania wiertła 
w ziemi wyposażony w dźwignię hamulec wiertła STIHL QuickStop 
przerywa pracę w momencie, gdy operator udem uruchomi dźwignię 
wyzwalającą. Hamulec pełni również funkcję blokady zwrotnej – 
zablokowane wiertło można łatwo manualnie wykręcić z podłoża.

Solidne obroty, 
prawdziwe wiercenie.


