
Wyposażenie

  Tarcze tnące 
 Tarcze tnące STIHL wyróżniają się wysoką 
jakością, długą żywotnością i doskonałym 
dopasowaniem do przecinarki. Firma STIHL 
oferuje tarcze tnące dostosowane do cięcia 
każdego materiału.

  Wysokociśnieniowy zbiornik na wodę 
 Wysokociśnieniowy zbiornik na wodę o 
pojemności 10 l dostarcza wodę do cięcia 
na mokro – nawet w miejscach bez dostępu 
do źródła wody.  

  Cięcie z wykorzystaniem króćca 
ssącego 
 Cięcie z zastosowaniem króćca ssącego  
zapewnia skuteczne wiązanie pyłu podczas 
cięcia elementów budowlanych zarówno 
wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.

STIHL TSA 230 
Wyposażenie

Małe wymiary.
Wielka moc. NOWOŚĆ

Przecinarka  
akumulatorowa  
STIHL TSA 230

Zalety przecinarki 
 STIHL TSA 230

Małe wymiary, wielka moc: STIHL TSA 230 jest nie tylko pierwszą 

na rynku zasilaną akumulatorowo przecinarką z tarczą tnącą o 

średnicy 230 mm, ale jest także wyjątkowo lekka i kompaktowa 

(ciężar bez akumulatora to zaledwie 3,9 kg). Dzięki technologii  

akumulatorowej używanie przecinarki STIHL TSA 230  gwarantuje 

czystą pracę. Przyłącze wody znajdujące się w wyposażeniu  

seryjnym oraz przyłącze węża ssącego umożliwiają wiązanie pyłu 

podczas cięcia. Poręczna przecinarka TSA 230 o głębokości  

cięcia do 70 mm znajduje wiele zastosowań w różnych branżach. 

Precyzja 
i komfort.

Pełna moc akumulatora

  Nieograniczona mobilność 
Bezprzewodowa technologia akumulatorowa umożliwia  
szerokie zastosowanie przecinarki STIHL TSA 230 –  
również w miejscach bez dostępu do źródła zasilania.

  Czysta praca wewnątrz i na zewnątrz 
Dzięki temu, że przecinarka TSA 230 nie emituje spalin, 
może być używana także w zamkniętych pomieszczeniach.  
A ochrona przed wilgocią umożliwia pracę na zewnątrz 
nawet w złych warunkach atmosferycznych.

  Uruchamianie za pomocą przycisku 
Przecinarkę TSA 230 można szybko i łatwo uruchomić 
używając przycisku. 

Lekka, poręczna i świetnie wyposażona

  Niski ciężar – wszechstronne zastosowanie 
Dzięki niskiemu ciężarowi - 3,9 kg (bez akumulatora), 
głębokości cięcia do 70 mm i możliwości pracy  
bezprzewodowej, przecinarka TSA 230 ustanawia  
nowe standardy w zastosowaniach na  
ograniczonych powierzchniach.

  Poręczny uchwyt 
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje  
pewny chwyt urządzenia w każdej pozycji i precyzyjne  
prowadzenie.

  Czyste i bezpyłowe cięcie 
Seryjnie montowane przyłącze wody oraz króciec ssący 
zapewniają wiązanie pyłu podczas pracy, co umożliwia 
czyste cięcie w pomieszczeniach i na zewnątrz.

  Bogate wyposażenie 
Wyposażenie umożliwiające ciężką pracę: Przecinarka  
TSA 230 wyposażona jest w blokadę umożliwiającą łatwą 
wymianę tarczy tnącej, hamulec wybiegu błyskawicznie 
zatrzymujący urządzenie oraz główny przełącznik do 
wyłączenia przecinarki.  

  Wydajna technologia silnika nie wymagająca  
większej konserwacji   
Bezszczotkowy silnik elektryczny EC jest wyjątkowo 
trwały i niemalże nie ulega mechanicznemu zużyciu.  
Energia akumulatora jest przetwarzana w imponującą 
wydajność roboczą.

Przecinarka STIHL TSA 230  
Przegląd

* Bez tarczy tnącej i akumulatora 
** Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s² 

 Wyposażenie seryjne

Do wszystkich urządzeń akumulatorowych STIHL oferujemy  
odpowiednie wyposażenie. Więcej informacji znajdą Państwo  
na stronie internetowej lub u autoryzowanego dealera STIHL. 

Dane techniczne

Technologia akumulatorowa STIHL.
Jeden akumulator – wiele urządzeń.

TSA 230

Technologia akumulatorowa litowo-jonowa

Silnik Bezszczotkowy silnik  

elektryczny EC 36 V 

Ciężar (kg)* 3,9

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

Średnica tarczy tnącej (mm) 230

Maksymalna głębokość cięcia (mm) 70 

Hamulec wybiegowy silnika

Przyłącze wody

STIHL osłona magnezowa

Blokada

Główny przełącznik

Zalecany akumulator AP 180

Chętnie udzielimy Państwu www.stihl.pl 
fachowej porady:

Nowa przecinarka akumulatorowa  
STIHL TSA 230

Pełna moc akumulatora
Technologia akumulatorowa STIHL umożliwia komfortowe  
uruchomianie przecinarki TSA 230 i używanie jej zarówno na 
zewnątrz jak i wewnątrz  pomieszczeń. Przecinarka STIHL  
TSA 230 należy do grupy urządzeń akumulatorowych STIHL.

Lekka, poręczna i świetnie wyposażona
Niewielki ciężar, poręczny uchwyt i głębokość cięcia do  
70 mm powodują, że przecinarka TSA 420 jest  idealnym 
urządzeniem przeznaczonym do wielu zastosowań. Ponadto 
dzięki przyłączu wody i króćcowi ssącemu unikniemy pracy  
w pyle. Bezszczotkowy silnik elektryczny EC jest wyjątkowo 
wydajny i ekonomiczny w eksploatacji. 
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Małe wymiary.
Wielka moc.
Nowa przecinarka akumulatorowa STIHL TSA 230.




