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Powody są oczywiste – urządzenia akumulatorowe
łączą w sobie moc, lekkość i łatwość użytkowania.
Nie trzeba za nimi ciągnąć przewodu elektrycznego.
Nie emitują spalin i nie wymagają przygotowania
mieszanki paliwowej. 
Pracują cicho - sąsiedzi raczej nie usłyszą, że ktoś 
pracuje urządzeniem akumulatorowym. 
Ponadto takie urządzenia charakteryzują się bardzo
niskim poziomem wibracji, co oszczędza siły
podczas pracy.

W tej broszurze pokażemy, jak wybrać odpowiednio
zestawy akumulatorowe i jak je eksploatować, aby 
jak najdłużej cieszyć się ich użytkowaniem.

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE
STAJĄ SIĘ CORAZ BARDZIEJ
POPULARNE WŚRÓD WŁAŚCICIELI
TERENÓW ZIELONYCH I OGRODÓW
NA CAŁYM ŚWIECIE.



INNOWACYJNE
TECHNOLOGIE
AKUMULATOROWE
ƒ
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ZALETY I PRZEZNACZENIE
URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH

Bez względu na to, czy pracujecie Państwo w małym ogrodzie, czy zawodowo na dużych obszarach,
technologie zastosowane w urządzeniach akumulatorowych STIHL pomogą wykonać każde zadanie.
Nic dziwnego, bowiem przy opracowywaniu każdego typu mechanizmu wykorzystujemy gromadzone
od ponad 90 lat doświadczenie firmy Stihl produkującej urządzenia wysokiej jakości.
Baterie litowo-jonowe stosowane w naszych urządzeniach akumulatorowych mają wiele zalet.

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Wszystkie akumulatory STIHL mają bardzo dużą 
pojemność, co gwarantuje ich długą żywotność.
Przy odpowiedniej dbałości i przechowywaniu
akumulatory AP-System są zaprojektowane
na przepracowanie około 1200 pełnych cykli
(1 cykl to rozładowanie do 0% i naładowanie do 100%),
co oznacza, że przy profesjonalnym codziennym
użytkowaniu takiego akumulatora wystarczy on
na co najmniej 2,5 roku pracy. Przy zwykłym
użytkowaniu żywotność akumulatora jest 
jeszcze dłuższa - wynosi niemal 10 lat.

BRAK EFEKTU PAMIĘCI

Technologia litowo-jonowa stosowana przez STIHL
w każdym przypadku zapewnia stałą moc. Nic nie 
szkodzi, że proces ładowania akumulatora nie został 
zakończony – nie wpłynie to na jego pojemność, 
co więcej, częściowe ładowanie akumulatora będzie
nawet korzystne. Akumulatory litowo-jonowe,
rozładowane do 50%, a następnie w pełni 
naładowane wytrzymują jeszcze dłużej.

NIEWIELKI CIĘŻAR I WYMIARY

Akumulatory STIHL są lekkie i poręczne.



W 2009 roku STIHL wprowadził na rynek
pierwsze urządzenia akumulatorowe.

Początek dały nożyce do żywopłotów
STIHL HSA 65 i HSA 85 dla profesjonalistów.
Obecnie STIHL oferuje ponad 30 różnych
urządzeń - od samych akumulatorów
i odpowiednich ładowarek po wytrzymałe
narzędzia dla profesjonalistów.

Spektrum urządzeń akumulatorowych
rozciąga się od narzędzi dla profesjonalistów
(system AP) po kompaktowe narzędzia
mechaniczne przeznaczone do drobnych
prac ogrodniczych z akumulatorem
wymiennym (AS-System) lub wbudowanym
(Linia AI). Aby stale rozwijać linię
akumulatorów, w Waiblingen (Niemcy) 
otwarto nowoczesne centrum badań
i rozwoju urządzeń akumulatorowych.
Dzięki wytężonej pracy specjalistów
opracowano nowe akumulatory stosowane 
w urządzeniach STIHL. Dbałość o jak 
najwyższą jakość skłoniła STIHL 
do stworzenia własnej platformy
produkcji akumulatorów. Uroczyste otwarcie
zakładu produkcyjnego i produkcja
pierwszych akumulatorów miało miejsce 
w 2019 roku. Obecnie w Waiblingen 
produkuje się akumulatory wyłącznie 
pod kątem sprzętu dla profesjonalistów.
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PRODUKCJA
AKUMULATORÓW
STIHL 

CECHY SZCZEGÓLNE
AKUMULATORÓW
STIHL

Wykorzystuje się wyłącznie 
materiały najwyższej jakości.

Różnorodne części, takie jak 
uchwyty do pojedynczych 
ogniw akumulatorowych 
i obudowy akumulatorów to 
własna produkcja z polimerów.

Aby zapewnić długą 
żywotność, styki między 
ogniwami akumulatora są 
precyzyjnie spawane 
laserowo, co chroni je przed 
ewentualnym uszkodzeniem 
spowodowanym ruchem lub 
wstrząsem.

Aby chronić urządzenia 
przed wpływami zewnętrznymi – 
przede wszystkim przed 
wilgocią, a także przed
uszkodzeniem podczas 
transportu – elementy układów 
elektronicznych są 
pokryte polimerem.
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7 ZALET
URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH

BRAK SPALIN
Dbałość o zdrowie
i możliwość pracy
w pomieszczeniach.

NIEWIELKI CIEŻAR
Pozwala pracować
z przyjemnością,
bez wysiłku.

SZYBKIE 
URUCHAMIANIE
Proste uruchamianie
za pomocą dźwigni 
przełącznika. 

NISKI POZIOM
HAŁASU
Przy większości modeli 
nie ma potrzeby 
stosowania ochronników 
słuchu.

PRACA MOŻLIWA 
NIEZALEŻNIE
OD POGODY
Tylko trudne warunki 
atmosferyczne 
uniemożliwiają pracę 
w ogrodzie.

BRAK PRZEWODU 
ZASILAJĄCEGO
Swoboda ruchów,
nic nie odwraca uwagi
od pracy.

ŁATWOŚĆ
KONSERWACJI
Urządzenie nie wymaga
tankowania i regularnych 
przeglądów.

1 2 3
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ASORTYMENT
URZĄDZEŃ
AKUMULATOROWYCH
STIHL
ƒ
STIHL OFERUJE 4 SYSTEMY AKUMULATORÓW
PRZYSTOSOWANYCH DO CIĄGŁEJ PRACY ZARÓWNO
DLA AMATORÓW, JAK I PROFESJONALISTÓW.



Poręczne narzędzia AS-System nadają się idealnie
do pracy w przydomowym ogrodzie. Potrzebną 
do pracy energię elektryczną dostarcza wymienny 
akumulator AS 2.

NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWE JEDNOSTKI
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SYSTEM AS

al 1

as 2

gta 26

hsa 26
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(linia urządzeń ze zintegrowanym akumulatorem)

Narzędzia linii AI z wbudowanym akumulatorem
są zawsze gotowe do pracy w ogrodzie, bo nie
wymagają długiego przygotowania. Aby naładować 
urządzenie, wystarczy podłączyć je do ładowarki.

DO MAŁYCH OGRODÓW

LINIA AI

HSA 45

BGA 45 FSA 45
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(system z wymiennymi i mocnymi akumulatorami
Li-Ion AK)

Akumulatory systemu AK mają wysoką moc
i pojemność wystarczającą przy długotrwałej pracy.
Szeroka gama urządzeń umożliwi wykonanie
różnorodnych prac w ogrodzie. Wszystkie
akumulatory AK można bezproblemowo łączyć
ze wszystkimi ładowarkami i narzędziami systemu AK.

DO OGRODÓW ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

SYSTEM AK

ak 10 / ak 20 / ak 30

al 101 / al 300

msa 120 c-b

msa 140 c-b

hsa 56

rma 235

rma 339 / rma 339 cbga 57

fsa 57



bga 100

ap 100
ap 200
ap 300
ap 300 s

KIESZEŃ
DO PASA AP
Z PRZEWODEM
ZASILAJĄCYM

+ +
PAS NOŚNY
DO AKUMULATORA
Z SZELKAMI
NA RAMIONA

ar 1000
ar 2000
ar 3000
AR 2000 L
AR 3000 L

fsa 130 hsa 94 t

kma 130 r

URZĄDZENIA Z GNIAZDEM WTYKOWYM
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(system z mocnymi akumulatorami Li-Ion AP 
oraz akumulatorami plecakowymi AR)

System AP obejmuje szeroką gamę narzędzi i akumulatorów
do użytku profesjonalnego. Moc i długi czas pracy to
niezbędne cechy narzędzi używanych przez profesjonalnych
projektantów i osób zawodowo zajmujących się pielęgnacją 
parków i ogrodów. Równie dobrze sprawdzają się 
na terenach komunalnych, gdzie szczególnie istotne jest 
zachowanie ciszy.

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

SYSTEM AP



ap 100
ap 200
ap 300
ap 300 s

KIESZEŃ
DO PASA AP
Z PRZEWODEM
ZASILAJĄCYM

ADAPTER
ар

ADAPTER
AP

ar 1000
ar 2000
ar 3000
AR 2000 L
AR 3000 L

hsa 66
hsa 86

kga 770

hta 85hla 85
hla 65

fsa 65
fsa 85
fsa 90

rma 443 c
rma 443 tc
RMA 448 TC
rma 765 v

bga 86

msa 160 c-b
msa 200 c-b
msa 220 c-b
msa 161 t

tsa 230

tsa 230

URZĄDZENIA Z WYMIENNYM AKUMULATOREM

ap 100
ap 200
ap 300
ap 300 s

hsa 66
hsa 86

hta 85

fsa 65
fsa 85
fsa 90

bga 86 msa 160 c-b
msa 200 c-b
msa 220 c-b
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JAK WYBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE
AKUMULATOROWE
ƒ
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Podobnie jak w przypadku każdego innego urządzenia,
wybierając nożyce akumulatorowe trzeba sobie
odpowiedzieć na pytanie, do jakich zadań będą służyć. 
Jeśli planujemy drobne prace w ogrodzie, na przykład
przycinanie krawędzi trawnika lub strzyżenie krzewów,
najlepszy wybór to kompaktowe nożyce HSA 26. 
Te nożyce wyposażone w elegancki zestaw - 
2 wymienne ostrza (do koszenia trawnika i strzyżenia
krzewów) oraz torba, w której można je przenosić 
lub przechowywać.

Do przycinania niewielkich żywopłotów na terenach 
przydomowych przeznaczone są lekkie nożyce 
HSA 45.

NOŻYCE AKUMULATOROWE STIHL

W przypadku poważniejszych prac niezbędne będą
nożyce HSA 56. Wyposażyliśmy je w dwustronnie 
szlifowane zęby tnące, w kształcie kropli, co pomaga 
pewnie chwytać gałęzie i zapewnia czyste cięcie.

Gama urządzeń STIHL obejmuje również narzędzia
do użytku profesjonalnego. Na przykład, HSA 86
ma zdejmowalną osłonę listwy tnącej i dwustronnie
szlifowane zęby tnące. Wydajne akumulatory 
systemu AP pozwalają na pracę nożycami przez kilka 
godzin.

Asortyment STIHL obejmuje również HSA 94, 
wydajne nożyce akumulatorowe, które, podobnie jak 
profesjonalne nożyce spalinowe, występują w dwóch
wersjach - z listwą do przycinania (R) i do trymowania 
(T). Podczas cięcia żywopłotów często konieczna jest 
zmiana płaszczyzny cięcia (z poziomej na pionową), 
z myślą o tym nożyce te wyposażone są w obrotowy 
uchwyt.

Spray o podwójnym działaniu: rozpuszcza
zabrudzenia, żywicę i smary. Doskonała
ochrona przed korozją zestawów tnących, 
listew tnących nożyc do żywopłotów oraz 
pilarek łańcuchowych. 

SUPERCLEAN - 
ŚRODEK DO
ROZPUSZCZANIA
ŻYWICY



CO ROBIĆ, JEŻELI
ŻYWOPŁOT JEST WYSOKI?
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STIHL MA ROZWIĄZANIE – AKUMULATOROWE
NOŻYCE NA WYSIĘGNIKU HLA 56, HLA 65,
HLA 85.

Co jest najważniejsze w nożycach na wysięgniku?
Kąt nachylenia noży można regulować stopniowo,
w dwóch kierunkach w szerokim zakresie. Noże można
ustawić pod kątem 90° we wszystkich modelach,
a możliwość zwiększenia tego kąta zależy od modelu
akumulatorowych nożyc na wysięgniku STIHL.

W większości modeli nożyce STIHL mają dwustronnie
szlifowane ostrza. W ten sposób zapewniamy 
maksymalnie wydajne i mocne cięcie i radzimy sobie 
ze stosunkowo grubymi gałęziami.

Nożycami na wysięgniku można pracować nie tylko
w przypadkach, w których mamy przed sobą wysoki
żywopłot, ale także wtedy, gdy nie można się do niego
zbliżyć z powodu znajdujących się przed nim 
przeszkód (na przykład kwietników).

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ NOŻYCE
AKUMULATOROWE I NOŻYCE NA WYSIĘGNIKU?

⬤ Użytkownicy prywatni.

⬤ Ogrodnicy i projektanci krajobrazu.

⬤ Pracownicy służb komunalnych.
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⬤ Pielęgnacja żywopłotów,
 krzewów, małych ogrodów
 i parków w miejscach, gdzie 
 wymagane jest zachowanie 
 ciszy.

⬤ Do użytku prywatnego
 i do zastosowania
 profesjonalnego.

⬤ Do przycinania szerokich
 i wysokich żywopłotów
 oraz pielęgnacji najniższej
 warstwy roślinności.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

ZALETY:

⬤ mocne stalowe listwy
 tnące wyprodukowane
 w Szwajcarii;

⬤ ochrona
 antyprzecięciowa
 we wszystkich 
 modelach;

⬤ dwustronnie szlifowane 
 zęby tnące 
 zapewniające czyste 
 cięcie;

⬤ niezawodne akcesoria
 zapewniające długą
 żywotność.
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KOSY AKUMULATOROWE STIHL

Ofertę STIHL otwiera podkaszarka FSA 45 
z wbudowanym akumulatorem (urządzenie dla 
użytkowników prywatnych). Można nią przyciąć 
krawędź trawnika lub skosić niewielki trawnik. 
Posiada możliwość regulacji długości wysięgnika 
i uchwytu pałąkowego (kąta nachylenia) bez użycia 
narzędzi. Kąt cięcia można regulować 4-stopniowo, 
zmieniając położenie głowicy tnącej w zakresie 48°. 
Ponadto w podkaszarce znajduje się uchwyt 
do zawieszenia oraz miejsce do mocowania 
zapasowych nożyków PolyCut.

FSA 57 - bardzo lekka i łatwa w użyciu kosa 
akumulatorowa do pielęgnacji trawnika i przycinania 
krawędzi trawników. Średnica robocza 280 mm. 
Regulacja długości wysięgnika i położenia uchwytu 
obwiedniowego bez użycia narzędzi, a także zderzak
dystansowy do koszenia wokół przeszkód, pozwoli
wykonywać pracę szybko i sprawnie. Kosa 
wyposażona jest w głowicę tnącą AutoCut C 
z automatyczną regulacją długości żyłki tnącej, 
poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże. 
W modelu FSA 57 można zainstalować głowicę tnącą 
PolyCut 3-2 z polimerowymi nożykami do koszenia 
grubszej i twardszej trawy.
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Kosy akumulatorowe FSA 90 i FSA 130
z oburęcznym uchwytem są przeznaczone do 
wykaszania dużych powierzchni porośniętych
twardą trawą. Kosy akumulatorowe FSA 90 i FSA 130
są wyposażone w przekładnie, dzięki czemu można
montować metalowe tarcze tnące: FSA 90 -
z dwuostrzową tarczą do trawy, FSA 130 - z tarczą
do trawy. Kosa FSA 90 ma funkcję ECOSPEED,
która pozwala bezstopniowo regulować prędkość
obrotową silnika, a FSA 130 ma trzy poziomy mocy,
które można regulować na uchwycie podczas
pracy - rozwiązanie bardzo wygodne i przydatne
dla profesjonalistów. FSA 130 współpracuje
z akumulatorem plecakowym; w ten sposób
zmniejsza się wagę urządzenia i jest ono lepiej 
wyważone, co ułatwia profesjonalnym użytkownikom 
ciągłą pracę.

Kosa akumulatorowa FSA 85 jest przeznaczona
do koszenia trawy wzdłuż przeszkód oraz wokół
drzew i krzewów. Średnica robocza 350 mm,
bezstopniowa regulacja uchwytu obwiedniowego
bez użycia narzędzi, automatyczna regulacja
długości żyłki tnącej przy naciśnięciu głowicy
tnącej o podłoże, płynna regulacja prędkości
obrotowej, pałąk dystansowy. 

fsa 45

fsa 90fsa 57

fsa 85 fsa 130
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DLA KOGO
PRZEZNACZONE
SĄ KOSY
AKUMULATOROWE?

⬤ Ogrodnicy i projektanci krajobrazu.

⬤ Służby komunalne.

⬤ Prywatni użytkownicy, którzy

 oczekują większego komfortu 
 pracy.

⬤ pielęgnacja trawników na obszarach
 z ograniczeniami hałasu (szpitale, place zabaw,
 szkoły, przedszkola, cmentarze itp.);

⬤ pielęgnacja przydomowych ogrodów, terenów
 rekreacyjnych i parków;

⬤ przycinanie krawędzi trawników.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

ZALETY:

⬤ pałąk dystansowy;

⬤ szeroki wybór tarcz i żyłek do cięcia;

⬤ mocny silnik elektryczny.
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PILARKI AKUMULATOROWE STIHL

Wszystkie pilarki akumulatorowe, niezależnie od serii, mają bezszczotkowy silnik elektryczny, który charakteryzuje
się bardzo wysoką wydajnością i ma minimalne wymagania konserwacyjne.

Specjalnie z myślą o pilarkach akumulatorowych
firma STIHL opracowała nisko profilową, wąską piłę 
łańcuchową, aby ograniczyć skłonność do odbić 
i zapewnić jak największą wygodę użytkownikowi.

Wszystkie pilarki posiadają komfortowy, gumowy 
uchwyt zapewniający wygodną pracę.

W naszym asortymencie jest obecnie 6 pilarek
akumulatorowych.
Pilarki systemu AK: MSA 120 С-В, MSA 140 С-В.
Pilarki systemu AP: MSA 160 С-В, MSA 161 Т,
MSA 200 С-В, a także nowość MSA 220 С-В. 

Pilarki systemu AP wyposażone są nie tylko 
w błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej, ale 
również w praktyczny korek zbiornika oleju.

Akumulatorowa pilarka STIHL MSA 161 T to idealna
pilarka łańcuchowa do profesjonalnej pielęgnacji drzew
albo do pracy bezpośrednio w koronie drzew lub
z podnośnika teleskopowego. To niewielkie, kompaktowe
urządzenie jest łatwe w użyciu, bardzo szybko wchodzi
na obroty i zapewnia niezwykle dokładne cięcie. 
Za pomocą tej wygodnej w użyciu specjalistycznej
pilarki można szybko usuwać suche gałęzie bez uszkadzania 
korony drzewa. Ta doskonale wyważona pilarka imponuje 
swoją lekkością: tylko 2,1 kg (bez akumulatora, prowadnicy 
i piły łańcuchowej) i niskim poziomem hałasu, co zapewnia 
wygodę. Ochronniki słuchu nie są potrzebne.
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MSA 200 C-B to wydajna akumulatorowa pilarka
łańcuchowa przeznaczona do zastosowania
na terenach wymagających zachowania ciszy.
Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL, 
łatwo otwierany korek zbiornika, piła łańcuchowa
PM3 1/4"do czystych cięć, wysoka wydajność
piłowania, metalowa przypora. Ten model można
wyposażyć w zestaw tnący do rzeźbienia.

MSA 220 C-B to najmocniejsza pilarka
akumulatorowa w ofercie STIHL. Ze względu na dużą
prędkość łańcucha urządzenie zapewnia szybką
pracę. Narzędzie idealnie nadaje się do pielęgnacji
drzew, a także do cięcia i obróbki delikatnego
drewna. Pilarka jest standardowo wyposażona
w piłę łańcuchową STIHL 3/8" Picco Super (PS)
i prowadnicę 35 cm. Ta piła łańcuchowa ma
wysoką wydajność cięcia i niski poziom wibracji,
a szerokie cięcie ułatwia pracę z pełnym dłutem.
MSA 220 С-В to nie tylko idealne narzędzie
dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej,
profesjonalistów w ogrodnictwie i projektowania
krajobrazu i leśnictwa, ale także świetna
alternatywa dla prywatnych użytkowników, którzy
chcą prowadzić pielęgnację drzew, przygotowywać
drewno opałowe lub pracować pod dachem.

Unikalnym na rynku urządzeniem STIHL jest nowa 
akumulatorowa przecinarka do drewna GTA 26. 
Przecinarka do drewna jest podobna do małej, 
mocnej piły - ma prowadnicę i piłę łańcuchową, co 
zapewnia jej wysoką wydajność i siłę cięcia. Przecinarka
jest jednocześnie kompaktowa i bardzo lekka. Energię 
potrzebną do pracy dostarcza wymienny, wydajny 
akumulator Li-Ion AS 2. Idealna do przycinania 
drzew i krzewów, rozdrabniania odpadów zielonych 
i prac stolarskich.

Do pił łańcuchowych
zalecamy olej STIHL FORESTPLUS na bazie 
wysokiej jakości olejów mineralnych. Niezawodne 
smarowanie i brak substancji smolistych nawet 
podczas długotrwałego przechowywania.

PORADA
STIHL
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⬤ przygotowanie drewna opałowego;

⬤ przycinanie gałęzi;

⬤ pielęgnacja drzew;

⬤ pielęgnacja ogrodu;

⬤ rzeźba i stolarstwo.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

DLA KOGO
PRZEZNACZONE
SĄ PILARKI
AKUMULATOROWE?

⬤ Profesjonaliści.

⬤ Stolarze i cieśle.

⬤ Projektanci krajobrazu.

⬤ Rzeźbiarze pracujący w drewnie.

⬤ Ogrodnicy, właściciele ogrodów.

ZALETY PILAREK
AKUMULATOROWYCH:

⬤ bezszczotkowy silnik elektryczny;

⬤ beznarzędziowe napięcie piły
 łańuchowej;

⬤ hamulec piły łańcuchowej i osłona 
 dłoni;

⬤ czarne nakładki z miękkiego
 polimeru na tylnej rękojeści
 zapewniają pewny i wygodny chwyt;

⬤ półprzezroczysty zbiornik oleju
 z termosowym korkiem;

⬤ specjalnie zaprojektowany do pilarek
 akumulatorowych zestaw tnący STIHL.
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⬤ przerzedzanie zieleni;

⬤ przycinanie gałęzi drzew na wysokości do 5 m.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

DLA KOGO
PRZEZNACZONE SĄ
akumulatorowe
PODKRZESYWARKI?

⬤ Profesjonaliści.

⬤ Projektanci krajobrazu.

⬤ Sadownicy.

PODKRZESYWARKI AKUMULATOROWE STIHL

ZALETY:

⬤ piła łańcuchowa PM3 1/4";

⬤ wysięgnik teleskopowy;

⬤ nakrętki z zabezpieczeniem
 przed zagubieniem;

⬤ boczny napinacz piły łańcuchowej.

Nie wszystkie drzewa mają korony o tej samej
wysokości i szerokości, co utrudnia ich pielęgnację.
Podkrzesywarki umożliwiają przycinanie
niepotrzebnych gałęzi bez użycia dodatkowego
sprzętu (na przykład drabiny). Podkrzesywarka jest
również rodzajem pilarki, ale na przedłużonym
wysięgniku: długość całkowita urządzenia to 3,90 m.

Obecnie w asortymencie STIHL dostępny jest jeden 
model akumulatorowej podkrzesywarki - HTA 85. 
Jest idealna do ogrodnictwa i profesjonalnej 
pielęgnacji drzew. Dzięki wysięgnikowi teleskopowemu 
prace można wykonywać na wysokości do 5 metrów, 
a piła łańcuchowa gwarantuje precyzyjne cięcie 
i wysoką wydajność urządzenia.
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DMUCHAWY AKUMULATOROWE STIHL

Oferta dmuchaw zaczyna się od BGA 45
Linii AI ze zintegrowanym akumulatorem.
Do dmuchawy BGA 57 w Systemie AK dodano
element zapewniający większy komfort - regulację 
długości dyszy (w zakresie 16 cm) - można 
dostosowywać ją do wzrostu użytkownika, a także 
regulować siłę przepływu powietrza (im dłuższa 
dysza, tym słabszy przepływ powietrza).
Urządzenie BGA 86 w systemie AP jest mocniejsze
i o 400 g lżejsze, niż jej poprzednik BGA 85.
To urządzenie ma również możliwość regulacji
długości dyszy (w zakresie 15 cm).

Najmocniejszą dmuchawą w Systemie AP jest
 BGA 100. To urządzenie działa zarówno w wersji
z akumulatorem plecakowym, jak i z akumulatorami 
AP 100, AP 200, AP 300, AP 300 S, posiada 
3 poziomy mocy z regulacją na uchwycie 
i trzystopniową regulacją długości dyszy.
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DLA KOGO
PRZEZNACZONE SĄ
DMUCHAWY
AKUMULATOROWE?

⬤ Ogrodnicy i projektanci
 krajobrazu.

⬤ Służby komunalne.

⬤ Właściciele przydomowych ogrodów.

⬤ Firmy obsługujące budowy i drogi
 oraz firmy sprzątające.

⬤ sprzątanie terenu (przestrzeni, ścieżek
 i kwietników) wokół domu;

⬤ obszary, gdzie wymagany jest niski poziom 
 hałasu (szpitale, place zabaw, szkoły, 
 przedszkola itp.), a także baseny, targowiska, 
 dziedzińce, centra ogrodnicze;

⬤ czyszczenie wiat, rynien;

⬤ usuwanie pyłu podczas budowy dróg. 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

ZALETY:

⬤ kompaktowa konstrukcja - łatwa
 w obsłudze dla osób prawo-
 i leworęcznych;

⬤ wygoda pracy i duża swoboda
 ruchów;

⬤ cicha praca urządzenia - nie wymaga
 stosowania ochrony słuchu;

⬤ niski poziom wibracji - przyjemna
 praca i oszczędność siły.

porada
STIHL

Płaska dysza umożliwia obróbkę dużych
powierzchni dzięki szerokiemu strumieniowi
powietrza biegnącemu równolegle
do podłoża.



JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE AKUMU�TOROWE30

KOMBISYSTEM STIHL

Koncepcja KombiSystem STIHL jest bardzo prosta:
W zależności od potrzeb tworzymy optymalny
system składający się z jednostki silnikowej, uchwytu
i KombiNarzędzia.

Specjalną cechą systemu KombiSystemu STIHL jest
szybkozłącze ze śrubą motylkową.
Wystarczy poluzować śrubę i odłączyć 
KombiNarządzie od jednostki silnikowej.
Równie wygodnie podłącza się kolejne narzędzie:
łączymy, dokręcamy śrubę i wszystko jest gotowe 
do pracy - proste, niezawodne, bez konieczności 
użycia specjalnych narzędzi.

MOCNY I LEKKI KOMBIMOTOR
AKUMULATOROWY KMA 130 R

To urządzenie jest bardzo podobne do FSA 130:
Można je również podłączyć za pomocą gniazda 
wtykowego z akumulatorami plecakowymi STIHL 
lub przez adapter z akumulatorami Systemu AP. 
3-stopniowa regulacja obrotów. Miękki gumowany 
uchwyt zapewnia komfortową pracę, a szybkozłącze 
pozwala na połączenie z KombiNarzędziem 
bez użycia dodatkowych narzędzi.



JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE AKUMU�TOROWE 31

bg-km

ht-km

HL–KM 145°

HL–KM 0°

fh–KM 145°

fs-km

fs-km

fcb-km

kb-km

kw-km

bf-km



JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE AKUMU�TOROWE32

KOSIARKI AKUMULATOROWE STIHL

Projektując kosiarkę, STIHL robi wszystko, 
aby koszenie trawnika było wygodne, szybkie 
i bezpieczne.

Kosiarka akumulatorowa RMA 235 Serii 2 jest
kompaktowa i lekka. Posiada obudowę z polimeru 
wzmocnioną usztywniającym  żebrowaniem. 

Akumulatorowe kosiarki Serii 3 są to dwa modele: 
RMA 339 ze standardowym oburęcznym uchwytem 
kierującym oraz RMA 339 C z opatentowanym, 
pojedynczym uchwytem kierującym, który ułatwia 
dostęp do kosza na trawę, gwarantuje zwrotność 
i łatwą kontrolę podczas pracy. Począwszy od Serii 3, 
kosiarki akumulatorowe można przekształcić 
w kosiarki mulczujące.

Kosiarki z Serii 4 to mocniejsze jednostki 
przeznaczone do pielęgnacji trawników o powierzchni 
do 700 m2. Seria 4 obejmuje kosiarki, zarówno bez 
napędu (RMA 443 oraz RMA 443 C), jak 
i z jednostopniowym napędem na tylne koła 
(RMA 443 TC i RMA 448 TC). Wybór modelu 
wyposażonego w napęd to szczególnie wygodne 
rozwiązanie dla kobiet i osób starszych - nie trzeba 
bowiem pchać kosiarki. Kosiarki serii P 
(RMA 443 PC oraz RMA 448 PC) mają dwa 
aktywne gniazda akumulatorów, tj. urządzenie działa 
na jednym akumulatorze, a po rozładowaniu kosiarka 
automatycznie przełącza się na akumulator 
z drugiego gniazda.

Serię 7 reprezentuje akumulatorowa kosiarka
RMA 765 V z napędem Vario. Jest to urządzenie
dla profesjonalistów, z tekstylnym koszem na trawę. 
Regulacja wysokości koszenia odbywa się osobno 
na każdym kole. Wychylne przednie koła RMA 765 V
mogą się obracać o 360°, co zwiększa manewrowość
kosiarki.

Następujące funkcje są wspólne dla wszystkich
kosiarek akumulatorowych: bezpośredni napęd noża
tnącego, zoptymalizowany kształt noża tnącego,
tryb ECO. W tym trybie prędkość noża zmniejsza się
przy niskim obciążeniu, wydłużając w ten sposób 
czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu 
akumulatora. W modelu RMA 235 tryb ECO załącza 
się automatycznie, tzn. nie można go włączać/wyłączać 
ręcznie. We wszystkich innych kosiarkach 
akumulatorowych tryb ECO można załączać ręcznie.

Modele z koszem na trawę
można wyposażyć
w zestaw do mulczowania
(z wyjątkiem Serii 2).

porada

SERIA

POWIERZCHNIA
TRAWNIKA

SZEROKOŚĆ KOSZENIA

SERIA 2
do 300 m2

33 cm

SERIA 3
do 330 m2
mulczowanie  (opcja)

37 cm

SERIA 4
do 700 m22
mulczowanie  (opcja)

41/46 cm

SERIA 7
do 800 m
mulczowanie  (opcja)

63 cm
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⬤ opatentowany kształt kosza
 na trawę;

⬤ zoptymalizowany kształt
 noża tnącego;

⬤ tryb ekologiczny;

⬤ wskaźnik napełnienia kosza;

⬤ centralna regulacja wysokości
 koszenia.

ZALETY:

W nazwach  niektórych modeli
po literach następują cyfry
oznaczające dodatkowe zalety
i cechy konstrukcyjne.

Na przykład:
T - napęd jednobiegowy.
Jedna prędkość kosiarki.

С - uchwyt pojedynczy.
Ułatwia dostęp do kosza na trawę,
z regulacją wysokości, szybko się składa.

V - vario.
Prędkość kosiarki można ustawić
za pomocą przełącznika na uchwycie.
Szerszy zakres regulacji prędkości
pozwala każdemu wybrać wygodne
dla niego tempo pracy.

P - 2 aktywne gniazda
na akumulatory.

Skoszoną trawę można wykorzystać
do kompostowania.

porada
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ZAMIATARKA AKUMULATOROWA STIHL KGA 770

Podczas profesjonalnego czyszczenia dużych 
powierzchni, takich jak podwórka szkolne, stacje 
benzynowe i magazyny, warto zwrócić uwagę 
na KGA 770. Zamiatarka jest wyposażona 
w wielozadaniowy system STIHL MultiClean, dzięki 
któremu można zbierać różne rodzaje śmieci - 
zarówno małe i lekkie, jak i duże, ciężkie i mokre. 
Nawet puszki po napojach nie są dla niej 
wyzwaniem, a dokładnie przemyślane szczegóły 
pozwalają doskonale oczyścić przestrzenie 
w narożnikach i wokół przeszkód.

Dzięki centralnej regulacji wysokości, zamiatarkę
można łatwo dostosować do różnorodnych
powierzchni, a boczne szczotki i ich nacisk zapewnia 
idealną czystość nawet w pobliżu ścian i krawężników. 
Wysoki i szeroki pojemnik na śmieci mieści 50 litrów 
odpadów, lecz zajmuje niewiele miejsca. Urządzenie 
można przechowywać pionowo, śmieci pozostaną
w pojemniku.
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PRZECINARKA
AKUMULATOROWA
STIHL TSA 230

STIHL TSA 230 to pierwsza taka akumulatorowa
przecinarka ze ściernicą o średnicy 230 mm
i możliwością cięcia na mokro. Podobnie jak
w przypadku urządzenia z silnikiem spalinowym,
w TSA 230 można stosować zarówno ściernice
diamentowe, jak i ściernice  na bazie żywic
syntetycznych, co pozwala maszynie ciąć prawie 
wszystkie rodzaje materiałów. Blokada zatrzymuje 
obrót ściernicy i ułatwia jej wymianę. Możliwość 
podłączenia wody za pomocą szybkozłącza pozwala 
przedłużyć żywotność ściernicy, wypoziomować 
powierzchnię cięcia i zminimalizować tworzenie 
się pyłu.

PRZYDATNE
AKCESORIA

Ogranicznik głębokości cięcia
z króćcem odsysającym
umożliwia cięcie na sucho
mineralnych materiałów
budowlanych przy
minimalnej ilości pyłu
zarówno w pomieszczeniach,
jak i na zewnątrz. Umożliwia
precyzyjną i płynną regulację
głębokości cięcia.

⬤ roboty drogowe i budowlane;

⬤ naprawy uszkodzeń i akcje ratownicze;

⬤ prace ogrodowe i krajobrazowe.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

ZALETY:

⬤ mocny silnik bezszczotkowy;

⬤ bezobsługowy napęd pasowy;

⬤ możliwość podłączenia wody;

⬤ elektroniczny układ hamulcowy;

⬤ obudowa tarczy ze stopu magnezu;

⬤ głębokość cięcia do 70 mm.



WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
EKSPLOATACJI
AKUMULATORA
ƒ
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WŁAŚCIWA OBSŁUGA
AKUMULATORÓW JEST KLUCZEM
DO ZAPEWNIENIA ICH DŁUGIEJ
ŻYWOTNOŚCI. DOTYCZY TO
ZARÓWNO UŻYTKOWANIA,
JAK I PRZECHOWYWANIA
AKUMULATORÓW. 

JEŚLI AKUMULATOR ZAMOKNIE LUB
ZABRUDZI SIĘ PODCZAS PRACY MOŻNA
GO ŁATWO WYCZYŚCIĆ I WYSUSZYĆ. 
W tym celu należy wyjąć akumulator z wyłączonego
urządzenia i wytrzeć go wilgotną szmatką.
Uwaga! Zawsze wycieramy do sucha styki
po czyszczeniu, w przeciwnym razie może
wystąpić korozja.

Jeśli miejsca, w które wsuwa się akumulator są brudne,
delikatnie czyścimy je miękką szczotką. To samo
dotyczy brudnej ładowarki.

2

BARDZO WAŻNE JEST, ABY URZĄDZENIA
AKUMULATOROWE, BYŁY GOTOWE
DO PRACY ZAWSZE WTEDY, KIEDY SĄ 
POTRZEBNE.
A zatem, gdy łańcuch piły w pilarce akumulatorowej
zostanie odpowiednio nasmarowany i naostrzony,
zmniejsza się tarcie, w wyniku czego urządzenie
zużywa mniej prądu. W rezultacie urządzenie
zużywa mniej energii, co ogranicza zużycie,
ułatwia obsługę i pozwala rzadziej ładować
akumulator.

1

Sól zawarta w powietrzu, szczególnie 
w terenach nadmorskich, może niekorzystnie
wpływać na żywotność akumulatorów
i narzędzi akumulatorowych. W zależności
od czasu pracy i poziomu soli w powietrzu
konsekwencje mogą być różne. Należy
przestrzegać warunków przechowywania
akumulatorów, aby zapobiec korozji styków
elektrycznych.

JAK SÓL ZAWARTA
W POWIETRZU WPŁYWA
NA aKUMULATOR
I NARZĘDZIA
AKUMULATOROWE?
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3

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Cztery diody LED na akumulatorze wskazują stan
jego naładowania, ale mogą również wskazywać
na awarię urządzenia lub samego akumulatora.
Wystarczy nacisnąć przycisk na akumulatorze.
Diody LED świecą na zielono przez około
5 sekund, a następnie wskazują stan ładowania.
Jeśli tylko jedna dioda LED miga na zielono,
oznacza to, że akumulator jest rozładowany.

Jeśli akumulator znajduje się w ładowarce, zielone
diody LED na akumulatorze pokazują również
stan ładowania (jeśli dioda LED nie świeci,
akumulator jest już w pełni naładowany). Jeśli
diody LED świecą się nie na zielono, ale na
czerwono, sygnalizują usterkę.

Gdy świeci 1 czerwona dioda LED - akumulator jest
za ciepły lub za zimny. Należy powoli rozgrzać
akumulator, na przykład zabierając go do domu.
Nigdy nie kładziemy akumulatora na grzejnik.
Jeśli akumulator jest przegrzany, pozwalamy
mu ostygnąć.

Jeśli świecą 3 czerwone diody LED - urządzenie
jest za gorące. Przed podjęciem dalszej pracy
urządzenie musi ostygnąć do temperatury
roboczej.

Znaczenie

Akumulator wymaga naładowania

Akumulator jest naładowany w 20-40%

Akumulator jest naładowany w 40-60%

Akumulator jest naładowany w 60-80%

Akumulator jest naładowany w 80-100%

Akumulator jest zbyt ciepły/zimny

Urządzenie jest zbyt ciepłe

Awaria urządzenia

Awaria akumulatora

Wskaźniki LED

3 migające czerwone diody LED oznaczają awarię
urządzenia. Zaleca się kontakt z Autoryzowanym
Dealerem STIHL.

Migają 4 czerwone diody LED - nieprawidłowe
działanie samego akumulatora. Zaleca się kontakt
z Autoryzowanym Dealerem STIHL.
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4

PO WŁOŻENIU AKUMULATORA
DO ŁADOWARKI PROCES
ŁADOWANIA ROZPOCZYNA SIĘ
AUTOMATYCZNIE. DIODA LED
NA ŁADOWARCE POKAZUJE
JEJ STAN ŁADOWANIA: 

ŚWIECI NA ZIELONO PRZEZ SEKUNDĘ
I NA CZERWONO PRZEZ OKOŁO
SEKUNDĘ- prawidłowo. Ładowarka
automatycznie wykonuje autotest
po podłączeniu do gniazdka elektrycznego.

ŚWIECI NA ZIELONO - akumulator się ładuje.

MIGA NA CZERWONO - najpierw należy
sprawdzić kontakt między akumulatorem
a ładowarką. Jeśli akumulator jest prawidłowo
włożony do ładowarki oznacza to,
że ładowarka jest uszkodzona. W takim
przypadku należy skontaktować się
z Autoryzowanym Dealerem STIHL.

NIE ŚWIECI - po całkowitym naładowaniu
akumulatora ładowarka wyłącza się
automatycznie.

PRAWIDŁOWE ŁADOWANIE 
AKUMULATORA 

Akumulator można ładować w temperaturach
od 0° C do + 40° C. Jeśli po dłuższym
użytkowaniu jest zbyt ciepły, ładowarki STIHL
z wbudowanym chłodzeniem akumulatora
(np. AL 300 i AL 500) pomogą osiągnąć
optymalną temperaturę ładowania.

5



6

ŁADOWANIE AKUMULATORA JEST
RÓWNIEŻ MOŻLIWE PRZEZ BARDZO
KRÓTKI CZAS,
Na przykład przez kilka minut. Takie pośrednie 
ładunki nie wpływają na wydajność akumulatora. 
W związku z tym akumulator można wyjąć 
z ładowarki w dowolnym momencie, niezależnie 
od wyświetlanego stanu ładowania.

7

AKUMULATORY MAJĄ DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ
POMIMO SZYBKIEGO ŁADOWANIA
Szybkie ładowanie akumulatora jest możliwe dzięki
użyciu ładowarek STIHL AL 300 i AL 500, które
nie wpływają negatywnie na żywotność akumulatora.
Aktywne chłodzenie akumulatora zapewnia delikatne
ładowanie. Akumulatory można ładować kilkaset razy
bez zauważalnej utraty energii.
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7

Poniżej znajdziecie Państwo najistotniejsze informacje dotyczące przechowywania zarówno akumulatorów jak i urządzeń 
akumulatorowych. Prawidłowe przechowywanie i właściwa konserwacja akumulatorów przyczynia się do zwiększenia 
ich żywotności.

Po długim okresie przechowywania naładuj akumulator krótko przed użyciem.
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NASZE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
PRZECHOWYWANIA W CELU ZAPEWNIENIA
OPTYMALNEJ ŻYWOTNOŚCI
AKUMULATORÓW

Wyjmij akumulator z urządzenia

Sprawdź  akumulator przed jego
odłączeniem i upewnij się, że poziom
naładowania wynosi co najmniej 40% 
(informują o tym dwie zielone diody LED).

W razie potrzeby użyj lekko wilgotnej
szmatki, aby usunąć brud i zanieczyszczenia
z akumulatora.

Chroń akumulator przed wilgocią
i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych, na przykład przechowując go
w zamkniętym pojemniku.

Temperatura jest kluczowym parametrem -
zalecana temperatura przechowywania
od -10° С do + 50° С - suche piwnice, garaż
lub dobrze izolowane pomieszczenie 
gospodarcze to miejsca idealne.

Przechowuj akumulatory w bezpiecznym miejscu
i upewnij się, że dzieci nie mają do nich dostępu.

2

1

4

5

3

6

PRAWIDŁOWY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA
URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH

Wyjmowanie akumulatorów nie jest potrzebne
w przypadku urządzeń z wbudowanym
akumulatorem z linii AI.

Wyłącz urządzenie i wyjmij klucz aktywacyjny.

Wilgotną szmatką usuń brud i zanieczyszczenia
z urządzenia.

Przechowuj urządzenie w suchym
i bezpiecznym miejscu.

Temperatura powinna wynosić od 0° C do + 50° C.

Podczas przechowywania unikaj bezpośredniego
światła słonecznego i wilgoci.

Przechowuj oddzielnie klucz aktywacyjny i urządzenie
akumulatorowe.

2

1

4

5
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PRZED ŁADOWANIEM
AKUMULATOR MUSI BYĆ 
CAŁKOWICIE 
ROZŁADOWANY,  ponieważ 
przedwczesne ładowanie
akumulatora negatywnie
wpływa na jego pojemność.

MIT 1 FAKT
STIHL używa wyłącznie nowoczesne akumulatory
litowo-jonowe, na które efekt pamięci nie ma wpływu,
co oznacza, że można ładować i rozładowywać
akumulatory STIHL w dowolnym, dogodnym
dla użytkownika momencie, ponieważ częściowe
ładowanie nie ma wpływu na zmniejszanie jego
pojemności, a zatem na żywotność akumulatora.

FAKT
Akumulatory litowo-jonowe STIHL charakteryzują
się nieznacznym poziomem samorozładowania -
od 1% do 3% rocznie. Ponadto inteligentny system
kontroli monitoruje napięcie w każdym elemencie
akumulatora zapobiegając głębokiemu
samorozładowaniu: jeśli napięcie w ogniwach zbyt
mocno spadnie, akumulator automatycznie
przechodzi w tryb uśpienia. Co więcej, akumulator 
jest jeszcze lepszy, jeśli jest częściowo rozładowany,
dlatego zalecamy pozostawienie poziomu około 40%
naładowania. To wystarczy, aby przechowywać
akumulator przez dwa lata.

Efekt pamięci odkryli inżynierowie NASA w latach 60-tych XX wieku. Stosowane wówczas baterie „pamiętały”, 
że nie zostały całkowicie rozładowane, więc ich ponowne ładowanie następowało tylko do poprzedniego 
poziomu naładowania. 

POCHODZENIE MITU

Taka metoda przechowywania była zalecana w przypadku poprzednich generacji akumulatorów, takich
jak niklowo-kadmowe (Ni-Cd) lub ołowiowe. Te przestarzałe technologie akumulatorowe wykazują wysoki
poziom samorozładowania.

POCHODZENIE MITU

PRZED DŁUGOTRWAŁYM
PRZECHOWYWANIEM
AKUMULATOR MUSI BYĆ
W PEŁNI NAŁADOWANY, 
ponieważ wszystkie akumulatory
samoistnie się rozładowują.

MIT 2



FAKT
Zbyt wysoka lub niska temperatura może być dla
akumulatora szkodliwa. Idealna temperatura
ładowania akumulatorów litowo-jonowych to zakres
od 18° C do 25° C, tj. temperatura pokojowa.
Akumulatory STIHL można również ładować
w zakresie temperatur od 0° C do 40° C.

Nie wiadomo, skąd pochodzi mit. Jest to prawdopodobnie związane z obserwacjami użytkowników - jeśli
rozładowany akumulator umieścić na ciepłym grzejniku, po chwili znów pokaże poziom naładowania do 20%
bez faktycznego ładowania.

Jednak ta metoda ładowania nie bierze pod uwagę faktu, że zbyt wysokie temperatury są dla akumulatorów
szkodliwe.

POCHODZENIE MITU

AKUMULATOR PODCZAS
ŁADOWANIA LEPIEJ
POŁOŻYĆ NA GRZEJNIKU, 
ponieważ dostarczanie ciepła
zwiększa aktywność chemiczną
akumulatora i przedłuża jego
żywotność.

MIT 3 
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FAKT
Nowoczesne akumulatory litowo-jonowe
nie wymagają dodatkowego ładowania przed
pierwszym użyciem. Akumulatory nowej generacji
charakteryzują się bardzo niskim poziomem
samorozładowania, a więc są gotowe do użycia nawet
po długim okresie przechowywania.

Akumulatory niklowo-kadmowe (Ni-Cd) 
wykazywały wysoki poziom 
samorozładowania nawet 
bez podłączenia żadnych urządzeń.

POCHODZENIE MITU

PRZED PIERWSZYM
UŻYCIEM AKUMULATOR
MUSI BYĆ W PEŁNI
NAŁADOWANY
ponieważ tylko w ten sposób
można zagwarantować jego
pełną moc.

MIT 5 

FAKT
Akumulatory i ładowarki STIHL wyposażono
w mechanizmy ochronne, zapobiegające
przeładowaniu i przegrzaniu. Jeśli temperatura
akumulatora jest zbyt wysoka, proces ładowania
zostaje przerwany. Gdy tylko akumulator osiągnie
poziom naładowania około 80%, ładowarka
automatycznie przełącza się na niski prąd ładowania. 
Przy 100% poziomie naładowania akumulatora 
proces ładowania zostaje zatrzymany.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatur w akumulatorze rozpoczyna się reakcja
termiczna, którą eksperci nazywają „niekontrolowanym wzrostem temperatury”. Ciepło wewnątrz akumulatora
generuje się w sposób niekontrolowany i powoduje stopienie rdzenia akumulatora.

POCHODZENIE MITU

NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ
AKUMULATORA PRZEZ
DŁUŻSZY CZAS
W ŁADOWARCE, bo to może
spowodować uszkodzenie, 
a nawet pożar.

MIT 4 
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Sam parametr napięcia układu akumulatorowego nie mówi nic o mocy akumulatora i narzędzi akumulatorowych.

Moc jako wielkość fizyczna jest iloczynem napięcia i natężenia: 

ENERGIA = NAPIĘCIE х NATĘŻENIE      P [W] = U [V] х i [A]

Właśnie kombinacja tych parametrów, a także
wydajność techniczna całego systemu decydują
o wydajności samego urządzenia.

STIHL wybrał technologię akumulatorów 36 V.
Ze względu na wysokie napięcie i wysokie wartości
prądu, technologia akumulatorowa STIHL
gwarantuje wysoką stałą moc.

Ponadto dzięki niewielkiej liczbie komponentów układu
elektrycznego urządzenia są kompaktowe, lekkie
i trwałe.

Podczas wyboru akumulatora należy zwrócić szczególną
uwagę na jego energię (Wh), ponieważ zasadniczo
na czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu 
akumulatora i jego wydajność wpływa moc i efektywność
akumulatora oraz współpraca całego systemu.

AKUMULATORY

AKUMULATOR AS 2

AKUMULATORy ак
АК 10
Energia akumulatora 72 Wh
Waga 0,8 kg

АК 20
Energia akumulatora 144 Wh
Waga 1,2 kg

АК 30
Energia akumulatora 180 Wh
Waga 1,3 kg

AKUMULATORy аp
Аp 100
Energia akumulatora 94 Wh
Waga 0,9 kg

Аp 200
Energia akumulatora 187 Wh
Waga 1,3 kg

Аp 300
Energia akumulatora 227 Wh
Waga 1,7 kg

Аp 300 s
Energia akumulatora 281 Wh
Waga 1,8 kg

Аs 2
Energia akumulatora 28 Wh
Waga 0,22 kg

AKUMULATORY
PLECAKOWE аr
Аr 1000
Energia akumulatora 626 Wh
Waga 4,3 kg

Аr 2000
Energia akumulatora 916 Wh
Waga 6,5 kg

Аr 3000
Energia akumulatora 1148 Wh
Waga 6,8 kg

AKUMULATORY
PLECAKOWE аr l
Аr 2000 l
Energia akumulatora 1015 Wh
Waga 7,0 kg

Аr 3000 l
Energia akumulatora 1520 Wh
Waga 9,5 kg
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ŁADOWARKI

АL 1
Waga 0,45 kg

АL 101
Waga 0,7 kg

АL 300
Waga 1,2 kg

ŁADOWARKA
STANDARDOWA
AL 1

ŁADOWARKA
STANDARDOWA
AL 101

SZYBKA
ŁADOWARKA 
AL 300

АL 500
Waga 1,3 kg

SZYBKA
ŁADOWARKA
AL 500

CZY KORZYSTANIE
Z SZYBKIEJ ŁADOWARKI
NIE MA NEGATYWNEGO
WPŁYWU NA AKUMULATOR?

Korzystanie z szybkiej ładowarki
nie wpływa na żywotność
akumulatora. W trakcie całego
procesu ładowania akumulator
i ładowarka „koordynują”
optymalny tryb ładowania,
a wbudowany system zarządzania
akumulatorem kontroluje cały
proces i nie dopuszcza do
uszkodzenia ogniw przez takie
czynniki, jak wysoki prąd
ładowania lub wysoka
temperatura.

Klasy urządzeń

Dla profesjonalistów STIHL ma optymalne rozwiązanie 
do każdego zadania. Jeśli potrzebujemy maksymalnej 
swobody ruchu, najlepsze będą urządzenia z wymiennym 
akumulatorem. Jeśli przeciwnie, zależy nam na minimalnym 
ciężarze podczas długotrwałej pracy optymalne są 
urządzenia wyposażone w gniazdo wtykowe.

URZĄDZENIA
Z WYMIENNYM
AKUMULATOREM

URZĄDZENIE
Z PRZEWODEM
ŁĄCZĄCYM

Gniazdo akumulatora
znajduje się w korpusie
urządzenia. Łatwe
wyjmowanie akumulatora
przez odblokowanie klipsa.

Przewód łączy akumulator
STIHL AP lub AR
z urządzeniem za pomocą
złącza. Sam akumulator
można wygodnie nosić
na plecach i na pasie.
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Do zamykania komory akumulatora
w urządzeniach systemu AK STIHL
(z wyjątkiem RMA 235 oraz
RMA 339/RMA 339 C).

POKRYWA KOMORY
AKUMULATORA AK

Do przesyłu energii elektrycznej 
między akumulatorem STIHL AP
w połączeniu z kieszenią
do pasa AP z przewodem
zasilającym lub akumulatorem 
STIHL AR i AR L i odpowiednim
urządzeniem z gniazdem na
akumulator, a także do
ładowania za pomocą szybkiej
ładowarki AL 300 lub AL 500.

Adapter do dwóch akumulatorów
AP do modelu RMA 765 V.
Akumulatory AP nie są
w komplecie.

Do zasilania podczas ładowania
akumulatora AR i podczas
korzystania z narzędzi
akumulatorowych. Pasuje do
systemu nośnego AR z zestawem
poduszek amortyzujących.
Długość  przewodu 180 cm.

Trwałe i ergonomiczne szelki
z wygodnym pasem nośnym
zapewniają równomierne rozłożenie
ciężaru na biodra i strefę barków
użytkownika.

Umożliwia zasilanie urządzenia
wyposażonego w gniazdo wtykowe
bezpośrednio z akumulatora STIHL AP.
Możliwość połączenia z systemem
nośnym i pasem nośnym do akumulatora.
Długość przewodu zasilającego 120 cm.
Ze zintegrowaną elektroniką,
z wyłącznikiem przeciążeniowym
i sygnałem akustycznym.

Do urządzeń akumulatorowych z gniazdem
wtykowym, takich jak na przykład HSA 94 R,
KMA 130 R.

ZATYCZKA 

Do zamykania komory akumulatora
w urządzeniach systemu STIHL AP.

POKRYWA KOMORY
AKUMULATORA AP

ADAPTER AP ada 700 PRZEWÓD
ZASILAJĄCY
DO AKUMULATORÓW
AR L

System nośny do beznarzędziowego
mocowania AR 2000 L oraz
AR 3000 L, 3-stopniowa regulacja
długości szelek do indywidualnej
regulacji rozmiaru i ruchomy pas
biodrowy zapewniający
ergonomiczną pracę. Zasilanie
odbywa się przez przewód
zasilający i opcjonalnie adapter.

SYSTEM NOŚNY
AR L

PAS NOŚNY
DO AKUMULATORÓW 

Dodatkowa kieszeń do pasa,
w którym  można umieścić
zapasowy akumulator lub inne
akcesoria, takie jak okulary
ochronne, rękawice lub spray
do usuwania żywicy.

KIESZEŃ DO PASA
NA AKUMULATOR

KIESZEŃ DO PASA
NA AKUMULATOR
Z PRZEWODEM
ZASILAJĄCYM

Chronią przed przedostaniem kurzu i brudu do gniazda akumulatora podczas długotrwałego
przechowywania.

ZAtyczki

DODATKOWE AKCESORIA SYSTEMU AP
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)PODANE WARTOŚCI MAJĄ CHARAKTER
ORIENTACYJNY I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ
W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA
I OBRABIANEGO MATERIAŁU

Z ZALECANYM AKUMU�TOREM

PRZY CIĘCIU KANTÓWEK (10 X 10 CM) DO … CIĘĆ

PRZY SUCHYCH LIŚCIACH NA ASFALCIE DO ...M2

2

URZĄDZENIA

msa 120 c-b

msa 140 c-b

msa 160 c-b

msa 200 c-b

ZAKRES PRACY ZASTOSOWANIE

ORIENTACYJNY ZAKRES PRACY NA JEDNYM  ŁADOWANIU AKUMULATORA 
(PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE)

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

< 150 cięć 

< 180 cięć 

< 180 cięć 

< 180 cięć 

URZĄDZENIA

bga 45

bga 57

bga 86

bga 100

ZAKRES PRACY ZASTOSOWANIE

< 200 m2

< 300 m2

< 300 m2

< 300 m2

URZĄDZENIA

hsa 26

hsa 45

hsa 56

hsa 66

hsa 86

ZAKRES PRACY ZASTOSOWANIE

< 150 krzewów bukszpanu

< 80 m2

< 140 m2

< 140 m2

< 140 m2

URZĄDZENIA

fsa 45

fsa 57

fsa 65

fsa 85

fsa 90

fsa 130

ZAKRES PRACY ZASTOSOWANIE

< 250 m / 50 m2

< 1500 m / 300 m2

< 1500 m / 300 m2

< 1500 m / 300 m2

< 1500 m / 300 m2

< 1500 m / 300 m2

1

3

4

PRZY TRYMOWANIU KRZEWÓW BUKSZPANU DO ... KRZEWÓW

DO ...M2 ŻYWOPŁOTU

KRAWĘDZIE TRAWNIKÓW DO ...M /
POWIERZCHNIA TRAWNIKA DO ...M2 

5

6

7

1 1

1 1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7
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AP 100

-

-

-

-

-

-

70 / 95

30 / 45

30 / 45

160 / 205

35 / 60

35 / 60

135 / 180

35 / 55

35 / 55

ZALECANY ZESTAW

ZREDUKOWANA MOC URZĄDZENIA

CZAS ŁADOWANIA AKUMU�TORÓW (W MIN.) POJEMNOŚĆ 80% / 100%1

al 101

al 300

al 500

AK 10 AK 20 AK 30

STIHL hsa 26

STIHL fsa 45
(nożyk PolyCut 2-2 / żyłka tnąca)

STIHL hsa 45

STIHL bga 45

STIHL msa 120 c-b

STIHL msa 140 c-b

STIHL fsa 57 (żyłka tnąca)

STIHL hsa 56

STIHL hla 56

STIHL bga 57

STIHL msa 160 c-b

STIHL msa 200 c-b

STIHL msa 161 t

STIHL hta 85

STIHL fsa 65

STIHL fsa 85

STIHL fsa 90
(tarcza tnąca)

STIHL fsa 130
(tarcza tnąca)

STIHL kma 130 r
(FS-KM. głowica żyłkowa)

STIHL kma 130 r
(fs-km, tarcza tnąca)

STIHL hla 65

STIHL hla 85

STIHL hsa 66

STIHL hsa 86

STIHL bga 86

STIHL bga 100

STIHL kga 770

STIHL tsa 230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20/12

40

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

18

25

50

50

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

50

100

100

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

45

60

120

120

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

180

-

-

250

370

-

-

300

400

-

-

STIHL rma 235

STIHL rma 339 c

STIHL rma 443 / rma 443 c /
rma 443 tc / rma 443 pc

STIHL rma 448 tc/rma 448 pc

CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA (DO ...MIN) 2

CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA (W MIN.) 1

POWIERZCHNIA TRAWNIKA NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA (DO ...M2) 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

30

18

18

36 - 18

16 - 7

29 - 16

72

72

72

72

10

32 - 8

84

7

-

-

240

180

75 / 100

30 / 45

30 / 45

3

3

3

3

AKUMULATOR
WBUDOWANY

AKUMULATOR
WYMIENNY
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PODANE WARTOŚCI MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ SIĘ
RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD OBRABIANEGO MATERIAŁU

PODANE CZASY PRACY NA JEDNYM  ŁADOWANIU AKUMU�TORA I DANE DOTYCZĄCE
POWIERZCHNI MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI
OD ZASTOSOWANIA I OBRABIANEGO MATERIAŁU

SYSTEM AS

1 2

Trymowanie krzewów
bukszpanu

Cięcie gałęzi
(Ø 4 cm)

30 krzewów 110

80 cięć 25

ORIENTACYJNY ZAKRES PRACY NA JEDNYM
ŁADOWANIU AKUMULATORA 

HSA 26

GTA 26

CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU
AKUMULATORA (DO ...MIN) 1 2
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) PODANE CZASY PRACY NA JEDNYM  ŁADOWANIU AKUMU�TORA I DANE DOTYCZĄCE POWIERZCHNI MAJĄ CHARAKTER
ORIENTACYJNY I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA I OBRABIANEGO MATERIAŁU

2 3 STOPIEŃ 1 – STOPIEŃ 3/4

AP 200 AP 300 AP 300 s ar 1000 ar 2000 ar 3000

42-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

45

50

55

75

45

45

85 - 45

38 - 18

75 - 40

180

180

180

180

24

83 - 16

210

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

56

62

68

93

56

56

105 - 56

47 - 22

93 - 50

223

223

223

223

30

103 - 20

260

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

42

42

42

60

36

36

72 - 36

30 - 14

60 - 30

144

144

144

144

19

66 - 12

168

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

110

125

125

200

120

120

230 - 120

105 - 50

201 - 104

450

450

450

450

65

225 - 45

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

160

180

180

300

180

180

330 - 170

154 - 73

294 - 153

660

660

660

660

90

300 - 60

-

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230

200

230

230

380

220

220

420 - 215

193 - 92

368 - 191

800

800

800

800

115

395 - 75

-

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195

175

195

195

325

195

195

350 - 180

165 - 80

315 - 165

715

715

715

715

-

320 - 65

-

94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

260

300

300

495

290

290

520 - 280

250 - 120

430 - 240

1040

1040

1040

1040

-

510 - 95

-

134

-

-

500

450

-

-

420

360

-

-

620

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220 / 265

120 / 160

-

210 / 270

110 / 150

-

310 / 400

170 / 220

-

190 / 250

100 / 130

-

130 / 160

90 / 120

230 / 300

55 / 70

39 / 45

190 / 250

45 / 60

25 / 35

150 / 200

40 / 55

30 / 45

CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA (W MIN.) 1

CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA (DO ...MIN) 2

POWIERZCHNIA TRAWNIKA NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA (DO ...M2) 2

3 3 3 3

3 3 3 33

33

3 3 3 3 3

3

3

3

33

33 3 3 3 3 3 3

3 3 3

ar 2000 l ar 3000 l
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LINIA AI

PODANE WARTOŚCI MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU MATERIAŁU1

Żywopłot

80 m2 40

HSA 45

Suche liście na asfalcie

200 m2 10

BGA 45

Krawędzie trawników /
Powierzchnia trawnika

250 m / 50 m2 20 / 12

FSA 45

ORIENTACYJNY ZAKRES PRACY NA JEDNYM
ŁADOWANIU AKUMULATORA 

CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU
AKUMULATORA (DO ...MIN) 1 2



AK 10 AK 20 AK 30

ORIENTACYJNY CZAS PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU AKUMU�TORA56

Cięcie kantówek  (10 х 10 cm)

50 cięć 120 cięć 150 cięć

msa 120 c-b

Cięcie kantówek  (10 х 10 cm)

50 cięć 120 cięć 180 cięć

msa 140 c-b

Krawędzie trawników / powierzchnia trawnika

625 m / 125 m2 1 250 м / 250 m2 1500 m / 300 m2

fsa 57

Żywopłot

175 m2 350 m2 420 m2

hsa 56

ENERGIA AKUMULATORA (WH)

ORIENTACYJNY ZAKRES PRACY NA JEDNYM  ŁADOWANIU AKUMULATORA 1

72 144 180

2

2 2

SYSTEM AK

Żywopłot

190 m2 380 m2 460 m2

hla 56

Suche liście

380 m2 760 m2 900 m2

bga 57

Trawniki

125 m2 250 m2 300 m2

rma 235

Trawniki

150 m2 270 m2 330 m2

rma 339
rma 339 c

2

DANE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD OBRABIANEGO MATERIAŁU

ZREDUKOWANA MOC URZĄDZENIA

1

2
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CO OZNACZA CZAS ŁADOWANIA 80% I 100%?

80% i 100% dotyczy poziomu naładowania akumulatora. Wskazany czas ładowania oznacza,
po ilu minutach całkowicie rozładowany akumulator osiągnie wskazany poziom naładowania.

Ostatnie 20% ładowania wymaga około jednej trzeciej całkowitego czasu ładowania akumulatora.
Powodem jest to, że akumulator nie jest ładowany do 100% wysokim prądem o stałej wartości
ładowania. Poziom prądu ładowania stopniowo maleje pod koniec tego procesu. Pozwala to
oszczędzać ogniwa i zużycie energii podczas wielu cykli ładowania.

PODANE CZASY PRACY NA JEDNYM  ŁADOWANIU AKUMU�TORA I DANE DOTYCZĄCE POWIERZCHNI MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI
OD ZASTOSOWANIA I OBRABIANEGO MATERIAŁU

ZALECANY ZESTAW

ZREDUKOWANA MOC URZĄDZENIA

4

3

CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW (W MIN.) POJEMNOŚĆ 80%/100%

70 / 95 135 / 180 160 /205

Al 101

30 / 45

18 40 55

35 / 55 35 / 60

al 300

msa 120 c-b

msa 140 c-b

fsa 56 (ŻYŁKA TNĄCA)

fsa 57 (ŻYŁKA TNĄCA)

hsa 56

hla 56

bga 56

18 40 45

25 50 60

50 100 120

50 100 120

13 25 30

CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA (DO ...MIN) 4



URZĄDZENIA AKUMU�TOROWE STIHL58

AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 s

94 187 281227

75 / 100 150 / 200 230 / 300190 / 250

30 / 45 40 / 55 55 / 7045 / 60

30 / 45 30 / 45 30 / 4525 / 35

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2 22 2

2

2

3

-

-

-

-

18

72

72

54 - 42

54 - 42

72

72

10

11

32 - 8

150

-

84

7

160

30

18

16 - 7

29 - 16

18

36 - 18

42

42

42

42

42

144

144

108 - 84

108 - 84

144

144

19

17

66 - 12

300

-

168

14

300

60

36

30 - 14

60 - 30

36

72 - 36

50

45

45

50

55

180

180

135 - 105

135 - 105

180

180

24

21

83 - 16

400

330

210

18

450

75

45

38 - 18

75 - 40

45

85 - 45

62

56

48

62

68

223

223

167 - 130

167 - 130

223

223

30

26

103 - 20

480

400

260

22

540

93

56

47 - 22

93 - 50

56

105 - 56

ENERGIA AKUMULATORA (WH)

CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW (W MIN.) POJEMNOŚĆ 80%/100%

al 101

al 300

al 500

CZAS PRACY NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA (DO ...MIN)

STIHL MSA 160 C-B

STIHL MSA 200 C-B

STIHL MSA 220 C-B  

STIHL MSA 161 t

STIHL hta 85

STIHL KMA 130 R
(FS-KM)

STIHL KMA 130 R 
(FS-KM, tarcza tnąca)

STIHL fsa 65

STIHL fsa 85

STIHL fsa 90 
(tarcza tnąca)

STIHL fsa 130 
(tarcza tnąca)

STIHL hsa 66

STIHL hsa 86

STIHL hsa 94 r       

STIHL hsa 94 t         

STIHL hla 65

STIHL hla 85

STIHL bga 85

STIHL bga 86             

STIHL bga 100

STIHL kga 770

STIHL tsa 230

STIHL RMA 443 / RMA 443 C /
RMA 443 PC / RMA 443 TC

STIHL RMA 448 PC / RMA 448 TC

STIHL RMA 765 V         

1

ZALECANY ZESTAW

ZREDUKOWANA MOC URZĄDZENIA

УPODANE CZASY PRACY NA JEDNYM  ŁADOWANIU AKUMU�TORA I DANE DOTYCZĄCE POWIERZCHNI MAJĄ
CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA
I OBRABIANEGO MATERIAŁU

1
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ar 1000 ar 2000 ar 3000 ar 2000 l NOWOŚĆ ar 3000 l NOWOŚĆ

626 916 1148 1015 1520

125 180 230 195 300

110 160 200 175 260

110 160 200 201 281

125 180 230 195 300

125 180 230 195 300

105 - 50 154 - 73 193 - 92 165 - 80 250 - 120

201 - 104 294 - 153 368 - 191 315 - 165 430 - 240

200 300 380 325 495

120 180 220 195 290

125 180 220 195 290

230 - 120 330 - 170 420 - 215 350 - 180 520 - 280

450 660 800 715 1040

450 660 800 715 1040

380 - 320 550 - 450 700 - 570 550 - 480 900 - 740

380 - 320 550 - 450 700 - 570 550 - 480 900 - 740

450 660 800 715 1040

450 660 800 715 1040

65 90 115

75 84 105 90 140

225 - 45 300 - 60 395 - 75 320 - 65 510 - 95

- - - - -

50 75 95 94 134

- - - - -

- - - - -

- - - 2050 3100

- - - - -

130 / 160 190 / 215 220 / 265 210 / 270 310 / 400

90 / 120 100 / 130 120 / 160 110 / 150 170 / 220

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2

2

2 2 2 2

22 2 2 2

22 2 2 2

22 2 2

STOPIEŃ 1 – STOPIEŃ 3/4

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

2

3


