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Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady: www.stihl.pl

* bez zestawu tnącego i akumulatora
**  Niepewność pomiarowa wg Dyr. 

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

2006/42/WE = 2 m/s²

****  W zależności od typu pilarki długość 
cięcia może być mniejsza niż wartość 
podana w tabeli.

 Wyposażenie seryjne
� PM3: Picco Micro 3
T  Tophandle

Pełne moc akumulatorowa STIHL
  Nowoczesna technologia akumulatorowa STIHL pozwala na cichą 
pracę bez emisji spalin. Idealna do zastosowania na terenach 
wymagających zachowania ciszy i bez konieczności stosowania 
ochronników słuchu. Elektronicznie sterowany silnik typu EC 
charakteryzuje wyjątkowo wysoka wydajność.

Poręczna i przemyślana konstrukcja
  Wyjątkowo lekka pilarka do pielęgnacji drzew dzięki składanemu 
zawiesiu i komfortowemu uchwytowi umożliwia efektywną pracę. 
Nowy, lekki model akumulatora AP 115 zapewnia doskonałe 
wyważenie podczas pracy. Perfekcyjnie dopasowany zestaw tnący 
łączy siłę cięcia z wysoką jakością użytkowania. 

Do każdego akumulatora STIHL 
oferuje odpowiedni osprzęt. Więcej 
informacji znajdą Państwo na stronie 
internetowej lub Autoryzowanego 
Dealera.

MSA 160 T

Akumulator litowo - jonowy

Silnik bezszczotkowy silnik EC

Ciężar (kg)* 1,9

Poziom ciśnienia akustycznego** (dB(A)) 81

Poziom mocy akustycznej** (dB(A)) 93

Wartość drgań uchwyt przedni/tylny*** (m/s²) 2,5/2,5

Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ ¼" P/PM3�

Prowadnica (długość prowadnicy, cm)**** 25/30/35

Składane zawiesie

Boczny napinacz piły łańcuchowej

Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super

Praktyczny korek zbiornika oleju

Przezroczysty zbiornik oleju

Czas ładowania akumulatora 

AP 115

Czas ładowania AL 100:  140 Min.

Czas ładowania AL 300: 55 Min.

Czas ładowania AL 500: 25 Min.

Technologia akumulatorowa 
STIHL. Jeden akumulator, 
wiele urządzeń.

Pilarka akumulatorowa
STIHL MSA 160 T

Nowa pilarka do pielęgnacji drzew
STIHL MSA 160 TSTIHL MSA 160T - dane techniczne
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Większość sąsiadów 
nigdy jej nie słyszała.

Wyżej, lżej, ciszej. Poręczna pilarka akumulatorowa STIHL 

MSA 160 T wyznacza nowe standardy w profesjonalnej 

pielęgnacji drzew. Dzięki niskiemu ciężarowi 1,9 kg* i lekkiemu 

akumulatorowi AP 115 zarówno prace  wymagające wspinaczki 

jak i użycia podnośnika stają się bardziej ergonomiczne i 

wydajne. Pilarka STIHL MSA 160 T z nowoczesną technologią 

akumulatorową STIHL jest bardzo cicha i nie emituje spalin. 

Idealna do zastosowania na terenach wymagających zachowania 

ciszy. Nie ma konieczności stosowania ochronników słuchu. 

Pełne moc akumulatorowa STIHL

1   Wyjątkowo cicha
Nowa pilarka akumulatorowa jest wyjątkowo cicha, idealna do 
zastosowania na terenach wymagających zachowania ciszy. 
Cecha ta podnosi bezpieczeństwo i komfort pracy, tym bardziej 
że nie ma potrzeby stosowania ochronników słuchu. Dzięki 
temu praca staje się przyjemniejsza, a komunikacja z osobami 
z otoczenia ułatwiona.  

2   Łatwe uruchamianie
Gotowa do pracy w każdej chwili: pilarkę MSA 160 T uruchamia 
się w prosty sposób, poprzez naciśnięcie włącznika.

3   Mocna i przyjazna środowisku 
Czysta praca: Elektronicznie sterowany silnik EC skutecznie prze-
twarza energię akumulatora w imponującą wydajność roboczą. 
Praca bez emisji spalin  i niemalże bez mechanicznego zużycia. 

Poręczna i przemyślana konstrukcja

4   Wyjątkowo niski ciężar
Komfort na każdej wysokości: ważąca jedyne 1,9 kg pilarka 
MSA 160 T doskonale współpracuje z akumulatorem AP 115 
o wadze 1,2 kg. Również inne akumulatory z systemu STIHL 
są kompatybilne z pilarką MSA.

5   Znakomicie dopasowany zestaw tnący
Ostry zestaw: Piła łańcuchowa ¼” Picco Micro 3 (PM3) została 
dopasowana do wąskiej prowadnicy pilarek akumulatorowych. 
Dzięki temu jest wyjątkowo cicha i nie wykazuje tendencji do 
odbić. Jest połączeniem wysokiej jakości i wydajności cięcia. 

6   Błyskawiczne przyspieszenie, natychmiastowe 
zatrzymywanie 
Pilarka MSA 160 T przyspiesza bardzo szybko dla wydajnej pracy, 
a  hamulec piły łańcuchowej STIHL QuickStop Super umożliwia jej 
szybkie zatrzymanie.  

7   Bogate wyposażenie 
Dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed wilgocią pilarka 
akumulatorowa może być użytkowana także w czasie deszczu. 
Ponadto jej wyposażenie stanowi składane zawiesie i komfortowy 
uchwyt.

* bez zestawu  tnącego i akumulatora

Zalety pilarki STIHL MSA 160 T


