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DUURZAAMHEID ALS LEIDRAAD
ƒ
Het idee en het begrip “duurzaamheid” zijn niet nieuw. Ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit de
bosbouw van de 18e eeuw. Toen al was men ervan overtuigd dat er maar zoveel hout geveld
mocht worden als er nadien weer kon groeien. Ons bedrijf heeft zijn wortels in de bosbouw.
Daarom is het voor ons vanzelfsprekend om op lange termijn te denken en dan vooral in
kringlopen. Het principe om eindige hulpbronnen zo te gebruiken dat ze ook beschikbaar
blijven voor de volgende generaties, is voor ons als familiebedrijf heilig.
In die zin optimaliseren wij als bedrijf ook onze processen voortdurend om het verbruik van
grondstoﬀen, water en energie verder te reduceren. Ons ambitieuze uitgangspunt: het doel van
de klimaatovereenkomst van Parijs veel eerder bereiken en op die manier de globale opwarming
van de aarde beperken tot minder dan 2 °C. STIHL Duitsland is al sinds 2021 klimaatneutraal.
In 2022 volgen alle andere productievestigingen in het buitenland en daarna de handelsmaatschappijen.
Duurzaam ondernemen betekent oog hebben voor de toekomst. Daarom investeren wij massaal
in onderzoek en ontwikkeling. Ons doel bestaat erin om vandaag en in de toekomst mensen te
helpen om het bos en de natuur verantwoord en duurzaam te gebruiken, te onderhouden en te
beschermen. Innovatieve, kwalitatief hoogwaardige en vooral duurzame STIHL gereedschappen
en services staan daarbij centraal.

De familie Stihl
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Dr. Nikolas Stihl

Karen Tebar

Vicevoorzitter van de adviesraad

Voorzitter van de adviesraad

Vicevoorzitter van de adviesraad

Voorwoord

»Duurzaamheid betekent
voor ons ook: mensen
langdurig ondersteunen
tijdens hun professionele
ontplooiing.«
Selina Stihl, vicevoorzitter van de adviesraad

»Klant en milieu staan
vandaag voor ons tijdens
de productontwikkeling
samen centraal.«
Dr. Nikolas Stihl, voorzitter adviesraad

»Wij nemen de globale
klimaatdoelen serieus en
werken er hard aan om
STIHL wereldwijd klimaatneutraal te maken.«
Karen Tebar, vicevoorzitter van de adviesraad
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MSA 300 C-O
Krachtigste professionele accukettingzaag IN het STIHL assortiment

Hoog vermogen en drie selecteerbare bedrijfsmodi om
optimaal te werken bij uiteenlopende klussen zoals vellen,
van takken ontdoen of op lengte zagen. Ergonomische
vorm, STIHL antivibratiesysteem, intuïtieve bedrijfsen meldingscockpit met led-indicator, geïntegreerde
koelluchtﬁlter, instelbare oliepomp. Standaard met
oliesensor en led-indicator voor actieve melding aan
de gebruiker wanneer er te weinig olie is.

zie pagina

36

Nieuwigheden | Highlights
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ADVANCE
ProCOM
Slimme communicatie-oplossing
Gehoorbescherming en innovatief geïntegreerde
communicatie-oplossingen voor professionals in de bosbouw en
de boomverzorging. Maakt een netwerkverbinding mogelijk met
maximaal 16 personen op een afstand tot 600 m. Met ﬁltering
die luide machinegeluiden actief dempt. Via een Bluetooth®verbinding met de smartphone kan u telefoongesprekken voeren,
muziek beluisteren of de spraakassistent gebruiken. Verkrijgbaar
als gehoorbeschermer ADVANCE ProCOM en als optie
verkrijgbare set oorkapjes ADVANCE ProCOM voor de helmset
ADVANCE X-Climb.

zie pagina

340

SEA 20

SHA 56

MSA 220 T

Eerste ACCUHANDSTOFZUIGER in HET
STIHL ASSORTIMENT

Eerste ACCUBLADZUIGER in HET STIHL
ASSORTIMENT

KRACHTIGSTE ACCUZAAG
VOOR BOOMVERZORGING IN
HET STIHL ASSORTIMENT

Om kleine droge oppervlakken
in de garage, de werkplaats of in
de auto te stofzuigen en schoon te
maken. Comfortabel te hanteren
doordat u de schakelhendel en de
afneembare opvangbak kan vastzetten.
Verschillende zuigmonden voor
uiteenlopende toepassingen in het
pakket inbegrepen.

Praktische 2-in-1-machine voor
het opzuigen van bladeren en
haagsnoeisel en het bijeenblazen
van bladeren en gras. De ombouw
van bladzuiger naar bladblazer
gaat eenvoudig en snel en kan
gereedschapsloos gebeuren.
Uitstekende ergonomie door
de 180° draaibare handgreep.

Veelzijdige zaag voor boomverzorging.
Zeer comfortabel te bedienen dankzij
het elektronische bedieningssysteem
met deblokkeerknop en led-cockpit
met 180°-indicator. Ook verkrijgbaar als
comfortversie MSA 220 TC-O met
standaard oliesensoren en led-indicator
voor actieve informatie van de
gebruiker wanneer er te weinig olie is.

+
zie pagina

24

zie pagina

29

zie pagina
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Onderhoud en inspectie:
nog nooit zo eenvoudig
ƒ
U wil graag de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en levensduur van uw STIHL machines proactief ondersteunen?
Met onze Service Kits, Cut Kits en Care & Clean Kits kan u nu eenvoudig standaardonderhoud en reiniging van uw
machines zelf uitvoeren. Daarvoor hebben wij voor u verschillende pakketten samengesteld met de componenten die
daarvoor nodig zijn.

NIEUW
Service Kits
Voor eenvoudig STANDAARDONDERHOUD

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
Cut Kits
Voor een VLOTTE DOORSTART

Al door eenvoudige, regelmatige onderhoudsmomenten in
te lassen kan u de betrouwbaarheid en levensduur van uw
STIHL benzinemachines proactief ondersteunen. De Service
Kits bevatten hiervoor alle noodzakelijke componenten.
Luchtﬁlters, bougies en brandstoﬃlters zijn altijd afgestemd
op uw machine en kunnen in enkele eenvoudige stappen
vervangen worden.

Met de STIHL Cut Kits is uw kettingzaag altijd beschikbaar.
De verschillende kits bevatten hiervoor elk een zaagblad en
zaagketting speciﬁek per machine. Zo heeft u op elk moment
en op elke plaats altijd een geschikte zaagketting of zaagblad
bij de hand en kan u tijdens het werk onmiddellijk opnieuw
doorstarten.

Onze Service Kits staan telkens op de pagina’s met
accessoires in het hoofdstuk over het product

Onze Cut Kits staan op pagina 105

Nieuwigheden | Selfserviceproducten

ANDERE SELFSERVICEKITS IN
ONS ASSORTIMENT:

Care & Clean Kits
Voor specifiek machine-onderhoud
Reiniging en onderhoud zijn onmiskenbaar voor betrouwbare
prestaties van uw machines. Met de STIHL Care & Clean Kits
heeft u de juiste componenten in huis voor het onderhoud
dat nodig is voor uw machine. Beschikbaar voor iMOW® en
grasmaaiers, heggenscharen en heggenscharen op steel,
kantenmaaiers en bosmaaiers.

NIEUW
Upgrade Kits Hexa
VOOR MEER ZAAGKRACHT
Om uw kettingzaag om te bouwen naar het nieuwe
STIHL professionele zaagsysteem. Per kit ontvangt
u twee Hexa zaagkettingen, één Hexa vijl en een
vijlgreep uit hout.

Onze Care & Clean Kits staan op pagina 173
Onze Upgrade Kits Hexa staan op pagina 103
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STIHL TIMBERSPORTS®
wereldkampioenschap
viert in 2022 zijn
debuut in Zweden
ƒ
Het internationale hoogtepunt van het seizoen van de sporthouthakkers zal plaatsvinden
in Zweden. Op 29 en 30 oktober 2022 verandert de Partille Arena in Göteborg in het
centrum van de TIMBERSPORTS® wereld. Meer dan 120 sporthouthakkers uit meer
dan 20 landen zullen deelnemen aan de wedstrijden, met PS-krachtige kettingzagen
en messcherpe bijlen. Nadat de internationale TIMBERSPORTS® wedstrijden van
2020 en 2021 grotendeels zonder publiek ter plaatse moesten plaatsvinden, kunnen
de TIMBERSPORTS® fans uit Zweden en de rest van de wereld eindelijk weer uitkijken
naar een spannend evenement van topklasse. Tickets voor het hoogtepunt van het
TIMBERSPORTS® seizoen 2022 zijn al beschikbaar. U kan ze bestellen op
stihl-timbersports.com of partillearena.se/timbersports.

STIHL TIMBERSPORTS®

13

WORLD CHAMPIONSHIP 2022

NIEUW
Gehoorbeschermer
Timbersports® Edition
Een must voor echte fans! Gehoorbeschermer in
TIMBERSPORTS® design met gewatteerde hoofdbeugel
en softkussens voor een aangenaam draagcomfort.
EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)
Artikelnummer

0000 884 0546

Geen zin om te
wachten tot het
wereldkampioenschap?
Kijk nu naar TIMBERSPORTS® op YouTube! Hier vindt
u naast de belangrijkste uitleg over de sport alle
wedstrijdhoogtepunten en spannende momenten.
youtube.com/stihltimbersports

AccuPower.
by STIHL.
ƒ

ACCUPOWER BY STIHL.
KLAAR VOOR ELKE UITDAGING.
ƒ
AI lijn

20

AK systeem

26

AS systeem

22

AP systeem

36

Accumachines
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Accumachines

Echte krachtpatsers
ƒ
ACCUMACHINES VOOR ALLE TOEPASSINGEN
Bosbouw en groenonderhoud stellen mens en machine voor de
meest uiteenlopende uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak
van autonomie. Met onze drie accusystemen AS, AK en AP en
de AI lijn hebben wij de juiste oplossing in huis: krachtige,
comfortabele en ﬂexibel inzetbare accumachines met een
lange looptijd. Of u ze privé of professioneel gebruikt: met
ACCUPOWER. BY STIHL. bent u klaar voor elke uitdaging.

VOOR HOBBYTUINIERS:
PRESTATIES OP MAAT

TUSSENDOOR NOG EVEN SNEL EEN
KLUSJE IN DE TUIN OPKNAPPEN
ƒ

COMFORTABEL
WERKEN
ƒ

AI lijn

AS Systeem

Met de snel en eenvoudig te bedienen machines van de
AI lijn bent u perfect uitgerust om uw tuin te doen stralen.
Om de ingebouwde accu op te laden, sluit u de machine
gewoon aan op een stopcontact.

De compacte, handige machines van het AS systeem
zijn perfect voor sporadische klussen. Vertrouw op de
wisselaccu AS 2 voor de energie die u daarbij nodig heeft.

AccuPower. By STIHL.

VOOR DE PROFESSIONALS:
GEBUNDELDE POWER

AMBITIEUZE PROJECTEN
TOT EEN GOED EINDE BRENGEN
ƒ

PROFESSIONELE TOEPASSINGEN
SUCCESVOL BEHEERSEN
ƒ

AK systeem

AP systeem

Het AK systeem valt op door zijn hoge vermogen en
autonomie. Met het ﬂexibele machine-aanbod kan u elke
klus in de tuin aan. Alle AK accu’s kunnen gecombineerd
worden met de laders AL 101 en AL 300 en elke machine
uit het AK systeem.

Ons AP systeem bestaat uit bijzonder krachtige
accumachines. Met hun autonomie en kracht zijn ze de
optimale keuze voor dagelijks professioneel gebruik,
bijvoorbeeld bij landschapsonderhoud en boomverzorging.
Ze leveren ook onberispelijke prestaties bij onderhoudswerkzaamheden van de gemeentediensten. Geen overbodig
lawaai dankzij discrete werking.
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AI lijn
ƒ
HSA 45

④

18 V • 2,3 kg ①

Ultralichte accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht
voor het onderhoud van struiken en heggen rondom het
huis. Eénzijdig geslepen mes met een tandafstand van
24 mm, geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde
zwaardbeschermer, geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh)
met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 145 min / 210 min
(80 % / 100 %). Meer over de uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 126.

● Voor particulieren

Snoeilengte
Artikelnummer

50 cm
4511 011 3500

● Om tussendoor nog even snel een
klusje in de tuin op te knappen
● Met ingebouwde accu voor een
eenvoudige en snelle bediening

BGA 45

④

18 V • 2,2 kg ①

Handige accubladblazer om kleine oppervlakken rondom
het huis schoon te maken. Rond mondstuk, geïntegreerde
lithium-ion-accu (45 Wh) met aanduiding van laadniveau.
Acculaadtijd 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 286.
Artikelnummer

4513 011 5900

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen
① Gewicht inclusief accu
② Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing

FSA 45

④

18 V • 2,3 kg ①

Compacte accukantenmaaier voor onderhoudswerk en
eenvoudige maaiwerken rondom het huis. Geïntegreerde
lithium-ion-accu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau,
gereedschapsvrije steel- en beugelgreepverstelling,
regelbare werkhoek van de maaieenheid (o.a. voor het
gebruik als verticale kantenmaaier), eenvoudig wisselen
tussen PolyCut-messen en maaidraden zonder van maaikop
te wisselen, afstandsbeugel. Acculaadtijd 145 min / 210 min
(80 % / 100 %). Meer over de uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 234.
Artikelnummer

4512 011 5700

Autonomie van accu② (toepassing als voorbeeld)
HSA 45

BGA 45

FSA 45

Autonomie per acculading③ (tot … )

Tot … haag

80 m2

40 min

200 m2

10 min

250 m / 50 m2

20 min / 12 min

Droge bladeren op
asfalt tot …

Graskanten tot … /
Grasperken tot …

③ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal
④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
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AccuPower. By STIHL.
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AS Systeem
ƒ
HSA 26

③

10,8 V • 0,8 kg ①

● Voor particulieren
● Voor het onderhoud van tuinen en voor
kleine reinigingswerkzaamheden

Lichte en compacte accugras- en buxusschaar voor het
snoeien en verzorgen van kleinere, groenblijvende hagen
en kleinbladige sierstruiken. Struikmes met geoptimaliseerde
STIHL mesgeometrie voor een perfecte snede. Met grasmes
voor het bijsnijden van gazonranden. Antislip bedieningshandgreep voor een ideale ergonomie. De messen kunnen
gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen worden. Met
aanduiding van laadniveau zodat u het resterende accuniveau
altijd in de gaten kan houden. De accu AS 2 is uitsluitend
compatibel met de producten van het AS systeem en is niet
compatibel met de HSA 25. De HSA 26 is apart of in set
verkrijgbaar. Meer over de uitrusting en de technische details
vindt u op pagina 126.

● Met de krachtige AS 2 accu
Inbegrepen in de set:
1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standaardlader AL 1
1 × struikmes, lengte 20 cm, met zwaardbeschermer
1 × grasmes, lengte 12 cm, met zwaardbeschermer
1 × transporttas zwart / oranje met openingen
voor wandmontage
HSA 26 aparte machine zonder accu, lader en transporttas,
incl. struikmes en grasmes
Snoeilengte
20 cm
Artikelnummer
HA03 011 3500 ⑤
Set HSA 26 met AS 2 en AL 1
Snoeilengte
20 cm
Artikelnummer
HA03 011 3506 ⑤

Telescoopsteel voor HSA 26
Om op een ergonomische manier
rechtopstaand te werken met de
HSA 26. Snelle en eenvoudige
aansluiting op de HSA 26 en
gemakkelijke vervanging van de
AS accu in de handgreep. Traploze
telescoopsteel van 95 – 110 cm, 125°
verstelbare werkhoek, lichtlopende
wieltjes, zachte handgreep. De
telescoopsteel is alleen geschikt
voor de HSA 26 en is niet compatibel
met de GTA 26 of de HSA 25.
Artikelnummer

HA03 710 7100

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder accu, met struikmes
② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap

gta 26
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③

10,8 V • 1,2 kg ②

Veelzijdige accusnoeizaag voor het snoeien van bomen
en struiken, het versnipperen van snoeiafval en het zagen
van hout voor houtconstructies. Met zaagketting 1⁄4” PM3
voor een hoog zaagvermogen en krachtige zaagsnedes.
Slipvaste bedieningshandgreep voor een uitstekende
ergonomie. Gereedschapsloos wisselen van ketting, ﬂexibele
beschermkap om veilig te werken, met laadindicator. De
GTA 26 is verkrijgbaar in set of als aparte machine. Meer
over de uitrusting en de technische details vindt u op
pagina 406.
Inbegrepen in de set:
1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standaardlader AL 1
1 × Light zaagblad, 10 cm
1 × zaagketting 1⁄4" PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × transporttas zwart/oranje met openingen
voor wandmontage

GTA 26 aparte machine zonder accu, lader en transporttas,
incl. Multioil Bio 50 ml
Zaagbladlengte 10 cm
Artikelnummer
GA01 011 6900 ⑤
Set GTA 26 met AS 2 en AL 1
Zaagbladlengte 10 cm
Artikelnummer
GA01 011 6910 ⑤

Houder voor GTA 26

zaagketting 1⁄4" PM3 – voor
krachtige ZAAGSNEDEN met de GTA 26
De zaagketting 1⁄4" PM3 en de kettingsnelheid van 8 m/s
garanderen een snelle voortgang van het werk en een zuiver
zaagbeeld. Dankzij het kettingwieldeksel met vleugelmoer
is de ketting heel eenvoudig en zonder gereedschap te
vervangen. Bestelinformatie voor de zaagketting 1⁄4" PM3
voor het Light zaagblad vindt u op pagina 108 en 109.

Pagina

Multioil Bio
Milieuvriendelijk en dus geschikt voor tal van toepassingen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de ketting
van de GTA 26. Verkrijgbaar in 50 ml en 150 ml.

Hiermee kan u de GTA 26 aan de
gordel meenemen en heeft u hem
tijdens het werk meteen bij de
hand. De instelbare beengordel
zet de houder vast tegen de dij en
zorgt voor een verhoogd draagcomfort. Met de extra lus blijft de
GTA 26 stevig in de houder zitten.

Artikelnummer

353

GA01 490 1700

③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

AccuPower. By STIHL.
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NIEUW –
Leverbaar vanaf
voorjaar 2022!

SEA 20

③

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktische accuhandstofzuiger om kleine droge oppervlakken
in de garage, de werkplaats of in de auto te stofzuigen en
schoon te maken. Met afneembare opvangbak die eenvoudig
leeggemaakt en gereinigd kan worden. Voegenzuigmond en
universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk voor
verschillende toepassingen. Doordat u hem kan vastzetten
blijft hij continu werken zonder hiervoor de schakelhendel in
te drukken. Uitstekende ﬁlterwerking dankzij het ﬁltersysteem
op twee niveaus. De laadtoestand van de AS 2 accu is na een
druk op de knop zichtbaar op een led-indicator. De SEA 20
is verkrijgbaar in set of als aparte machine. Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 326.

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
Set MINIZUIGMONDEN
Set accessoires voor de accuhandstofzuiger SEA 20 met
telkens drie verlengstukken en zuigmonden die met elkaar
gecombineerd kunnen worden. Voor de reiniging van zeer
smalle of moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals de ruimtes
tussen verwarmingselementen.
Inbegrepen in de set:
3 × verlengstuk
3 × zuigmond
1 × transporttas
Artikelnummer

SA03 007 1000

Inbegrepen in de set:
1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standaardlader AL 1
1 × voegenzuigmond
1 × universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk
1 × verlengstuk
1 × zuigslang
1 × tas
SEA 20 aparte machine zonder accu en lader
Artikelnummer
SA03 011 7300 ④
Set SEA 20 met AS 2 en AL 1
Artikelnummer
SA03 011 7310 ④

Pagina

323

Accessoire: Papierfilter
voor SEA 20
De papierﬁlter van de SEA 20 reinigt u heel gemakkelijk
door hem gewoon uit te kloppen. Daardoor kan u hem langer
gebruiken. We bevelen toch aan om de papieren ﬁlter af en
toe te vervangen om het vermogen en de betrouwbaarheid
van de accuhandstofzuiger te behouden.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu en zuigmonden
② Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
④ Voor België is Recupel inbegrepen
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Accu AS 2

Standaardlader AL 1

Lichte, compacte en krachtige accu van 10,8 V. Compatibel
met alle 10,8 V machines van het STIHL AS systeem (behalve
de HSA 25). Accu-energie van 28 Wh⑤, gewicht 0,2 kg.

230 V. Compatibel met het STIHL AS 2 accusysteem. Met
statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de
kabel. De lader kan aan de wand bevestigd worden.

Artikelnummer

Artikelnummer

EA02 400 6500

EA03 430 2500 ④

AS 2

Accuenergie ⑤

28 Wh

Acculaadtijd Capaciteit: 80 % / 100 %

55 min / 70 min

Autonomie van accu⑥ (toepassing als voorbeeld)

Autonomie per acculading⑦ (tot … )

HSA 26
Tot ... buxus in
bolvorm trimmen
30 struikjes

110 min

80 sneden

25 min

–

14 min

gta 26
Bij het zagen van takken
(Ø 4 cm) tot … sneden

NIEUW SEA 20

⑤ Energie-inhoud volgens speciﬁcaties van de fabrikant. Om de levensduur
te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
⑥ Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing

⑦ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden
en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

AccuPower. By STIHL.
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AK systeem
ƒ
MSA 120 C-B

⑥

36 V • 0,85 kW ① · 2,7 kg ②

Lichte accukettingzaag voor tuinonderhoud en eenvoudige
klusjes. Zachte handgreep, snel en gemakkelijk van ketting
wisselen met de STIHL kettingsnelspanner, olietank met transparant peilvenster, hoog snijvermogen dankzij de zaagketting
1⁄4" PM3. Meer over de uitrusting en de technische details
vindt u op pagina 90.

MSA 120 C-B zonder accu en lader ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1254 011 5870

● Voor veeleisende particuliere gebruikers
● Voor uitgebreide werkzaamheden
in de particuliere tuin

Set MSA 120 C-B met AK 20 en AL 101 ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1254 011 5880

u bespaart € 58,00 ⑦

● Met verwisselbare en krachtige
lithium-ion-accu's AK

Vrijblijvende adviesprijs van
de fabrikant in euro, voor
België is Recupel inbegrepen

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
R = Beugelhandgreep

AccuPower. By STIHL.

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

HSA 56

⑥

36 V • 2,9 kg ④

Zeer lichte accuheggenschaar met hoog snoeivermogen,
voor het trimmen van struiken en hagen in de omgeving van
de woning. Eénzijdig geslepen messen met een tandafstand
van 30 mm, mesgeometrie in druppelvorm voor meer grip op
de twijgen, geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde
zwaardbeschermer. Meer over de uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 126.
HSA 56 zonder accu en lader
Snoeilengte
45 cm
Artikelnummer
4521 011 3500
Set HSA 56 met AK 10 en AL 101
Snoeilengte
45 cm
Artikelnummer
4521 011 3510

FSA 57

u bespaart € 48,00 ⑦

⑥

FSA 60 R

36 V • 2,7 kg ⑤

36 V • 3,1 kg ⑤

Zeer lichte en eenvoudig te
hanteren accukantenmaaier voor
het onderhoud van het gazon en
de graskanten rond de woning.
Snijcirkeldiameter 280 mm,
verstelbare steellengte met een
druk op de knop, gereedschapsvrije beugelgreepverstelling.
Afstandsbeugel voor het maaien
rond obstakels zoals bomen en
struiken. Rubber handgreep voor
een optimale hantering. Draadmaaikop AutoCut C 3-2, van
buitenaf te vullen zonder gereedschap. De maaikop PolyCut 3-2
met kunststofmessen is optioneel
verkrijgbaar. Meer over de
uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 234.

Accukantenmaaier in modern
design voor het onderhoud van
het gazon en de graskanten.
Snijcirkeldiameter 350 mm,
ergonomische handgreep met
traploze snelheidsregeling,
beugelhandgreep, robuuste
aluminium steel. Afstandsbeugel
voor het maaien rond obstakels
zoals bomen en struiken.
Draadmaaikop AutoCut C 6-2.
De maaikop PolyCut 6-2 met
kunststofmessen is optioneel
verkrijgbaar. Meer over de
uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 234.

FSA 57 zonder accu en lader
Artikelnummer
4522 011 5730

FSA 60 R zonder accu en lader
Artikelnummer
FA04 011 5700

Set FSA 57 met AK 10 en AL 101
Artikelnummer
4522 011 5740

Set FSA 60 R met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
FA04 011 5740

⑥

Accessoire:
Draaggordel

Zie pagina 232

Set FSA 60 R met 2 × AK 20 en AL 101
Artikelnummer
FA04 200 0002

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 90
② Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
③ Met zaagblad en zaagketting
④ Gewicht zonder accu

⑤ Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming
⑥ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑦ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking
met aankoop van de afzonderlijke componenten

BGA 57

③

36 V • 2,3 kg ①

Aangenaam stille accubladblazer. Om bladeren, gras, papier
en ander afval rond het huis bij elkaar te blazen. Ronde
blaasmond, softgreep en in drie niveaus in de lengte verstelbare
blaaspijp die optimaal aan de lichaamslengte van de gebruiker
kan worden aangepast. Platte blaasmond voor een hogere
luchtsnelheid als accessoire beschikbaar. Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 286.

BGA 57 zonder accu en lader
Artikelnummer
4523 011 5960
Set BGA 57 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
4523 011 5970
Set BGA 57 met 2 × AK 20 en AL 101
Artikelnummer
4523 200 0006

Het overzicht van de acculaadtijden, werktijden per
acculaadbeurt en autonomie staat op de pagina’s
34 en 35 en op stihl.be of stihl.nl onder STIHL
accutechnologie: loop- en laadtijden.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen
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Accessoire:
NIEUW
Aanbouw
opvangzak

Zie pagina 32

Incl. blaaspijp

zuigmodus

NIEUW
SHA 56

③

36 V • 4,2 kg ②

Eerste accubladzuiger in het STIHL assortiment. Als
praktische 2-in-1-machine zowel bruikbaar om bladeren
en haagsnoeisel op te zuigen als om bladeren of papier
bij elkaar te blazen. Het ombouwen van bladzuiger naar
bladblazer is heel eenvoudig en gebeurt zonder gereedschap.
Uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi dankzij
een draaibare handgreep met variabele snelheidsregeling.
Als bladzuiger met extra handgreep vooraan, hakselmes in
metaal en gewatteerde draaggordel. De opvangzak wordt
aan de zuigpijp gehangen en biedt dankzij zijn asymmetrisch
design een maximale vrijheid voor de benen. Ruggedragen
opvangzak verkrijgbaar als accessoire. Als bladblazer met
ronde blaasmond en met in twee niveaus in de lengte
verstelbare blaaspijp. Platte blaasmond voor een hogere
luchtsnelheid als accessoire beschikbaar. Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 290.
SHA 56 zonder accu en lader
Artikelnummer
SA02 011 7100
Set SHA 56 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
SA02 200 0000

① Gewicht zonder accu
② Gewicht zonder accu, in zuigmodus
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450

blaasmodus

SHA 56 – één machine,
twee toepassingen
De SHA 56 is een praktische 2-in-1-machine: het is zowel een
bladzuiger als een bladblazer. De ombouw van bladzuiger naar
bladblazer en omgekeerd is eenvoudig en gebeurt zonder
gereedschap. De handgreep kan 180° gedraaid worden. Dat
zorgt voor een uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi. De opvangzak wordt snel en eenvoudig aan de zuigpijp
gehangen, zodat de SHA 56 in een handomdraai klaar is voor
gebruik.

④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking
met aankoop van de afzonderlijke componenten

AccuPower. By STIHL.
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RMA 339 C

⑤

36 V • 14,0 kg ①

36 V • 16,0 kg ①

Lichte, wendbare accugrasmaaier met 33 cm snijbreedte voor
kleine gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd.
Centrale snijhoogteverstelling. Opklapbare, in 2 standen in
hoogte verstelbare duwstang. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie. Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 194.

Lichte, wendbare accugrasmaaier met 37 cm snijbreedte voor
kleine tot middelgrote gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een
langere looptijd. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar,
in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Inclusief opklapbare
grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie. Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 194.

RMA 235 zonder accu en lader
Artikelnummer
6311 011 1410
Set RMA 235 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
6311 200 0010

RMA 339 C zonder accu en lader
Artikelnummer
6320 011 1420

Set RMA 235 met 2 × AK 20 en AL 101
Artikelnummer
6311 200 0015

Set RMA 339 C met AK 30 en AL 101
Artikelnummer
6320 011 1443
Andere versies: RMA 339 zie tabel op pagina 194

NIEUW
RMA 248

⑤

RLA 240

⑤

36 V • 21,0 kg ①

36 V • 15,0 kg ①

Eenvoudig te bedienen accugrasmaaier met een maaibreedte
van 46 cm voor kleine gazons in geluidsgevoelige omgevingen.
Met EC-motor en permanent actieve ecomodus voor een
verbeterde acculooptijd. Centrale snijhoogteverstelling,
opklapbare duwstang, comfortabel te bedienen motorstopbeugel, robuuste behuizing in staalplaat en extra
accutransportschacht. Inclusief grasopvangbox van 55 liter
met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de
technische details vindt u op pagina 194.

Compacte accuverticuteermachine voor het verticuteren
en verluchten van kleine gazons. Centrale instelling van de
werkdiepte door draaischakelaar op de behuizing, 4-voudig
in hoogte verstelbaar stuur, werkbreedte 34 cm, 16 messen.
Inclusief ventilatiewals en grasopvangbox van 50 l. Meer
over de uitrusting en de technische details vindt u op
pagina 208.

RMA 248 zonder accu en lader
Artikelnummer
6350 011 1400

Set RLA 240 met AK 30 en AL 101
Artikelnummer
6291 200 0000

Set RMA 248 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
6350 200 0001

Set RLA 240 met 2 × AK 30 en AL 101
Artikelnummer
6291 200 0003

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen
C = Comfortversie

RLA 240 zonder accu en lader
Artikelnummer
6291 011 6600

① Gewicht zonder accu
② Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier
staan op pagina 96
③ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

④ Met zaagblad en zaagketting
⑤ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑥ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking
met aankoop van de afzonderlijke componenten

AccuPower. By STIHL.

HLA 56

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
HTA 50
⑤

⑤

36 V • 3,8 kg ①

36 V • 0,8 kW ② • 3,6 kg ③

Lichte accuheggenschaar op
steel voor het snoeien van
hoge heggen en struiken in
privétuinen. Enkelzijdig geslepen
mes in druppelvorm, trapsgewijs
instelbare meshoek van -45°
tot +90°, deelbare schacht
voor eenvoudig transport.
Transportstand 115 cm, totale
lengte 210 cm. Meer over de
uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 132.

Lichte accuhoogsnoeier met hoog
zaagvermogen voor alle soorten
boomonderhoud. zaagketting
1⁄4" PM3 en zijdelingse kettingspanning. Met takkenhaak om het
snoeisel eenvoudig uit de boom
te verwijderen, halftransparante
olietank, ergonomische bedieningseenheid en deelbare schacht
voor eenvoudig transport en
plaatsbesparende opslag. Totale
lengte 280 cm. Meer over de
uitrusting en de technische details
vindt u op pagina 96.

135°

AccessoireS:
Steelverlengstuk
HLA

NIEUW steun

AccessoireS:
NIEUW ⑦
Steelverlengstuk
HTA

Zie pagina 32
HLA 56 zonder accu en lader
Artikelnummer
HA01 011 2900
Set HLA 56 met AK 10 en AL 101
Artikelnummer
HA01 200 0010

NIEUW steun

Set HLA 56 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
HA01 200 0011
Set HLA 56 met 2 × AK 20 en AL 101
Artikelnummer
HA01 200 0008

Zie pagina 32
HTA 50 zonder accu en lader ④
Artikelnummer
LA02 011 6400

⑦ Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
⑧ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden
van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.
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NIEUW
Aanbouwset opvangzak
Steelverlengstuk HLA
Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm voor de
accuheggenschaar op steel HLA 56. Uit aluminium, gewicht
500 g.
Artikelnummer

HA01 820 5000

Schouderopvangzak 45 l voor
SHA 56. Beperkt het gewicht aan de
machine om onvermoeid te werken.
Aanbouwset met een opvangzak,
een bochtstuk en een adapter.
Gereedschapsloze montage aan de
SHA 56 mogelijk.
Artikelnummer

SA02 007 1000

Accudraagtas
NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
Steelverlengstuk HTA
Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm voor de
accuhoogsnoeier HTA 50. Uit aluminium, gewicht 465 g.

Lichte, duurzame tas voor het
opbergen van accessoires van
STIHL accumachines, bijv. een
accu met lader.

Artikelnummer

Artikelnummer

LA02 820 5000

0000 881 0520

Deksel voor accuschacht
AK systeem

Om machine en accu te beschermen tegen direct
bodemcontact. Voor HLA 56 en HTA 50.

Deksel om de accuschachten van
de accumachines van het STIHL
AK systeem af te dekken (behalve
RMA 235, RMA 248, RMA 339 / 339 C
en RLA 240). Beschermt bij langdurige
opslag tegen stof en vuil.

Artikelnummer

Artikelnummer

NIEUW
Steun voor HLA en HTA

HA01 007 1000

4520 602 0900
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Accu’s AK
Compatibel met het STIHL AK
systeem. Lichte lithium-ion-accu‘s
met laadindicator (vier leds).
Verkrijgbaar met verschillende
vermogens en energiecapaciteiten.
AK 10
Artikelnummer

72 Wh accuenergie ①, 0,8 kg
4520 400 6515

AK 20
Artikelnummer

144 Wh accuenergie ①, 1,2 kg
4520 400 6518

AK 30
Artikelnummer

180 Wh accuenergie ①, 1,3 kg
4520 400 6512

Standaardlader AL 101
230 V. Compatibel met STIHL AK
en AP accu‘s. Met statusaanduiding
(led). Klittenband voor het oprollen
van de kabel. De lader kan indien
gewenst aan de wand bevestigd
worden.
Artikelnummer

Tip voor professionele gebruikers

4850 430 2520 ②

Haal HET MAXIMUM UIT uw
STIHL accumachines!
STIHL heeft een groot aanbod accu’s voor de machines van
de AK en AP systemen. Om ervoor te zorgen dat u altijd over
de uitrusting beschikt die het best bij uw behoeften past,
voorziet STIHL elk product van een handig accuadvies. Dankzij
de aanbevolen combinaties kan u genieten van de maximale
prestaties van de machine, voldoende autonomie van de accu,
het laagst mogelijke gewicht en een evenwichtige gewichtsverdeling. Zo haalt u op elk moment het meeste uit uw
machines.

Snellader AL 300
230 V. Voor kortere laadtijden van
de STIHL accu’s AK, AP en AR L.
Voorziening in de bodem van de
behuizing voor wandbevestiging
en oprollen van de kabel, met
statusaanduiding (led) en actieve
accukoeling.
Artikelnummer

4850 430 5500 ②

AK 10

Accuenergie ①

72 Wh

AK 20

144 Wh

AK 30

180 Wh

Acculaadtijd Capaciteit: 80 % / 100 %

AL 101

70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

AL 300

30 / 45 min

35 / 55 min

35 / 60 min

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Energie-inhoud volgens speciﬁcaties van de fabrikant. Om de levensduur te
verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner.
② Voor België is Recupel inbegrepen

AccuPower. By STIHL.
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AK 10

AK 20

AK 30

Autonomie van accu① (toepassing als voorbeeld) en Autonomie per acculading② (tot … )
MSA 120 C-B
Balken (10 × 10 cm)
zagen tot ...
18 min
60 sneden

40 min
160 sneden

55 min
190 sneden

18 min
60 sneden

40 min
160 sneden

45 min
210 sneden

50 min
175 m2

100 min
350 m2

120 min
420 m2

25 min
625 m / 125 m2

50 min
1.250 m / 250 m2

60 min
1.500 m / 300 m2

13 min
500 m / 100 m2

30 min
1.250 m / 250 m2

38 min
1.500 m / 300 m2

10 min
380 m2

22 min
760 m2

27 min
900 m2

12 min
38 m2 / 300 m2

25 min
75 m2 / 600 m2

30 min
90 m2 / 700 m2

MSA 140 C-B
Balken (10 × 10 cm)
zagen tot ...

HSA 56
Tot … haag

FSA 57
(met maaikop met maaidraden)

Graskanten tot …/
Grasperken tot …

FSA 60 R ④
(met maaikop met maaidraden)

Graskanten tot …/
Grasperken tot …

BGA 57
Droge bladeren op
asfalt tot …

NIEUW SHA 56
Bij droge bladeren op asfalt in
zuigmodus / blaasmodus tot …

Zolang de voorraad strekt!

Aanbevolen accu
Verminderd vermogen
van de machine

① Deze waarden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk
van het snoeisel of opgezogen materiaal
② De opgegeven werktijden per acculaadbeurt en oppervlaktegegevens zijn richtwaarden
en kunnen per toepassing en snoeisel of opgezogen materiaal variëren

AK 10

AK 20

AK 30

Autonomie van accu① (toepassing als voorbeeld) en Autonomie per acculading② (tot … )
RMA 235
Gazons tot …

150 m2

300 m2

400 m2

100 m2

200 m2

250 m2

120 m2

250 m2

330 m2

96 m2 ⑤

190 m2 ⑤

250 m2 ⑤

50 min
190 m2

100 min
380 m2

120 min
460 m2

25 min
80 sneden

45 min
170 sneden

60 min
220 sneden

NIEUW RMA 248
Gazons tot …

RMA 339 /RMA 339 C
Gazons tot …

RLA 240
Gazons tot …

HLA 56
Tot … haag

NIEUW ③ HTA 50
Balken (10 × 10 cm)
zagen tot ...

③ Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
④ Met krachtigere machines kan hetzelfde werk sneller worden gedaan, zoals met de FSA 60 R in vergelijking met de FSA
⑤ Bij bewerking van het oppervlak in één richting (geen kruising)
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AP systeem
ƒ
MSA 160 C-B

④

36 V • 1,25 kW ① • 3,1 kg ②

Accukettingzaag voor gebruik in geluidsgevoelige
omgevingen. STIHL kettingsnelspanner, gereedschapsloze
olietankdop, met zaagketting 1⁄4" PM3 voor een zuiver
zaagvlak en een hoog zaagvermogen. Meer over de uitrusting
en de technische details vindt u op pagina 92.

● Voor professionele gebruikers
● Voor tuin-, landschaps- en
boomverzorging

MSA 160 C-B zonder accu en lader ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1250 200 0049

● Met de krachtige AP lithium-ion-accu’s of
de ruggedragen AR L accu

Leverbaar vanaf voorjaar 2022!

NIEUW MSA 300 C-O
Onze krachtige
PROFESSIONELE
accukettingzaag
IPX4

④
36 V • 3,0 kW ① • 5,4 kg ②
MSA 300 C-O zonder accu en lader ③
Zaagbladlengte 35 cm
Artikelnummer
MA02 200 0021
Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
MA02 200 0024

Andere versies: MSA 300 zie tabel op pagina 92

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen
C = Comfortversie
B = STIHL kettingsnelspanner
O = Oliesensor

① Meer referentiewaarden voor
benzinekettingzagen staan op pagina 92

MSA 200 C-B

④

36 V • 1,8 kW ① • 3,3 kg ②
⑤

MSA 220 C-B

37

④

36 V • 2,1 kW ① • 3,6 kg ②
⑤

Accukettingzaag met een nog hoger zaagvermogen voor
gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. 44 % meer
zaagvermogen dan de MSA 160 C-B. STIHL kettingsnelspanner, gereedschapsloze olietankdop, met zaagketting
1⁄4" PM3 voor een zuiver zaagvlak en een hoog zaagvermogen,
klauwaanslag in metaal. Meer over de uitrusting en de
technische details vindt u op pagina 92.

Veelzijdig inzetbare accukettingzaag. 20 % meer zaagvermogen
dan de MSA 200 C-B. Dankzij haar hoge capaciteit en de
professionele zaaggarnituur kan de machine gebruikt worden
in een breed scala van toepassingen, bijvoorbeeld om bomen
te vellen en van hun takken te ontdoen, stammen te verzagen
of balken te zagen voor houtconstructies. Handig, ergonomisch
en gemakkelijk te gebruiken. STIHL kettingsnelspanner,
gereedschapsloze olietankdop, met zaagketting 3⁄8" PS3 voor
hoge zaagprestaties, metalen klauw. Meer over de uitrusting
en de technische details vindt u op pagina 92.

MSA 200 C-B zonder accu en lader ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1251 200 0018

MSA 220 C-B zonder accu en lader ③
Zaagbladlengte 35 cm
Artikelnummer
1251 200 0072

Zaagbladlengte
Artikelnummer

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1251 200 0021

40 cm
1251 200 0078

De krachtigste STIHL accukettingzaag voor professioneel gebruik. Het hoge vermogen en drie bedrijfsmodi maken het mogelijk
om optimaal te werken bij uiteenlopende klussen zoals vellen, van takken ontdoen of op lengte zagen. Een hoge ergonomie, ook bij
langer gebruik, dankzij de smalle, handige vorm, een zeer goed evenwicht en het STIHL antivibratiesysteem. Intuïtieve bedrijfs- en
meldingscockpit met led-indicator, geïntegreerde luchtﬁlter, tegen verlies beveiligde moeren op het deksel van het kettingwiel,
instelbare oliepomp, zaagketting .325" RS Pro voor zeer hoog zaagvermogen. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve
melding aan de gebruiker wanneer er te weinig olie is. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing.
Meer over de uitrusting en de technische details vindt u op pagina 92.

② Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
③ Met zaagblad en zaagketting
④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

AccuPower. By STIHL.
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NIEUW
Leverbaar vanaf
voorjaar 2022!
IPX4

IPX4

MSA 161 T

⑩

36 V • 1,25 kW ① • 2,5 kg ②

⑩

36 V • 2,1 kW ① • 3,3 kg ②

boomverzorging③

Lichte professionele accukettingzaag voor
in geluidsgevoelige omgevingen. Met zaagketting 1⁄4" PM3.
Voor ﬁjne zaagsnedes en een hoog zaagvermogen, tegen
verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel. Meer over
de uitrusting en de technische details vindt u op pagina 94.
MSA 161 T zonder accu en lader ④
Zaagbladlengte 25 cm
Artikelnummer
1252 200 0043
Zaagbladlengte
Artikelnummer

MSA 220 TC-O

30 cm
1252 200 0044

Het overzicht van de acculaadtijden, bedrijfstijden per
acculaadbeurt en autonomie staan in onderstaande tabel
en op stihl.be of stihl.nl onder STIHL accutechnologie:
loop- en laadtijden.

Krachtige professionele accukettingzaag voor boomverzorging③
om delen van de stam weg te halen, kruinen te corrigeren of
dood hout te verwijderen. Bijzonder comfortabele bediening
dankzij een elektronisch bedieningssysteem met deblokkeerknop
om de zaag eenvoudig te activeren. Bedieningscockpit met
led-indicator van 180° met informatie over de bedrijfstoestand
en de ingeschakelde kettingrem. Standaard met oliesensor en
led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker wanneer
er te weinig olie is. Eenvoudig te reinigen luchtﬁlter voor een
lange levensduur en een optimale motorkoeling, zaagketting 3⁄8"
PS3 voor zeer hoog zaagvermogen, zijdelingse kettingspanning,
gereedschapsloze olietankdop en tegen verlies beveiligde
moeren aan het kettingwieldeksel. Meer over de uitrusting en
de technische details vindt u op pagina 94.
MSA 220 TC-O zonder accu en lader ④
Zaagbladlengte 30 cm ⑤
Artikelnummer
MA01 200 0002
Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm ⑤
MA01 200 0003

Andere versies: MSA 220 T zie tabel op pagina 94

Accuenergie ⑥

Autonomie van

accu⑦

AP 100

AP 200

AP 300

AP 300 S

NIEUW
AP 500 S

94 Wh

187 Wh

227 Wh

281 Wh

337 Wh

(toepassing als voorbeeld) en Autonomie per

acculading⑧

(tot … )

MSA 160 C-B

–

42 min
210 sneden

50 min
250 sneden

62 min
310 sneden

74 min
370 sneden

MSA 161 T

–

42 min
200 sneden

50 min
240 sneden

62 min
300 sneden

74 min
360 sneden

–

35 min
160 sneden

40 min
210 sneden

50 min
270 sneden

60 min
320 sneden

–

32 min
150 sneden

35 min
200 sneden

37 min
270 sneden

44 min
320 sneden

Balken (10 × 10 cm)
zagen tot ...

MSA 200 C-B

MSA 220 C-B

MSA 220 T /
MSA 220 TC-O

NIEUW

–

16 min
140 sneden

25 min
190 sneden

29 min
260 sneden

34 min
310 sneden

MSA 300 /
MSA 300 C-O

NIEUW

–

–

–

–

20 – 44 min
320 sneden

Vrijblijvende adviesprijs van
de fabrikant in euro, voor
België is Recupel inbegrepen
Zolang de voorraad strekt!

Aanbevolen accu
Verminderd vermogen
van de machine

C = Comfortversie
T = Tophandle
O = Oliesensor

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 108
② Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
③ Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en
uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken
④ Met zaagblad en zaagketting
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ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

HSA 66

⑩

HSA 86

⑩

36 V • 3,1 kg ⑨

36 V • vanaf 3,0 kg ⑨

Accuheggenschaar met een uitstekend snoeivermogen
ondanks haar lage gewicht. Constant aantal slagen, zelfs bij
een zware belasting en veeleisende toepassingen. 30 mm
tandafstand, druppelvormige mesgeometrie voor een betere
grip op de takken, éénzijdig geslepen messen, ingebouwde
snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer. Meer
over de uitrusting en de technische details vindt u op
pagina 126.

Deze accuheggenschaar blinkt uit door een nog hoger
snijvermogen en een nog hogere eﬃciëntie samen met
een laag gewicht en een constant aantal slagen, zelfs bij
terugsnoeien. Een tandafstand van 33 mm, dubbelzijdig
geslepen messen in twee lengtes, opgeschroefde snij- en
zwaardbeschermer. Meer over de uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 126.
HSA 86 zonder accu en lader
Snoeilengte
45 cm
Artikelnummer
4851 011 3529

HSA 66 zonder accu en lader
Snoeilengte
50 cm
Artikelnummer
4851 011 3520

⑤ Met lichtgewicht zaagblad
⑥ Energie-inhoud volgens speciﬁcaties van de fabrikant. Om de levensduur
te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
⑦ Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing
⑧ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden
en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

Snoeilengte
Artikelnummer

62 cm
4851 011 3521

⑨ Gewicht zonder accu
⑩ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
De autonomie per acculading varieert naargelang de bedrijfsmodus.

AccuPower. By STIHL.
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IPX4

HSA 94 R

IPX4

④

HSA 94 T

④

36 V • vanaf 4,1 kg ①

36 V • vanaf 3,9 kg ①

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar
met dubbelzijdige messen in terugsnoeiuitvoering. Lage
messnelheid voor een hoog snoeivermogen. Verhoogde
levensduur dankzij de nieuwe, verbeterde EC-motor. Draaibare
multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare
slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met
schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde
messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer.
Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de
machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de
gordeltas AP met aansluitkabel en een draagsysteem of de
ruggedragen accu AR L (zie pagina 55). Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 131.

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar met dubbelzijdige messen in trimuitvoering.
Hogere snelheid voor een zeer exact en zuiver snoeibeeld.
Verhoogde levensduur dankzij de nieuwe, verbeterde
EC-motor. Draaibare multifunctionele greep met in drie
niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare
beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor
wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snijen zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart
Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving
met behulp van de gordeltas AP met aansluitkabel en een
draagsysteem of een ruggedragen accu AR L (zie pagina
55). Meer over de uitrusting en de technische details vindt
u op pagina 131.

HSA 94 R zonder accu en lader
Snoeilengte
60 cm
Artikelnummer
4869 011 3502

HSA 94 T zonder accu en lader
Snoeilengte
60 cm
Artikelnummer
4869 011 3511

Snoeilengte
Artikelnummer

Snoeilengte
Artikelnummer

75 cm
4869 011 3503

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

R = Beugelhandgreep (bij bosmaaiers)
R = Terugsnoeien (bij heggenscharen)
T = Trimmen

75 cm
4869 011 3512

① Gewicht zonder accu
② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming
③ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming

AccuPower. By STIHL.

FSA 86 R

IPX4

④

36 V • 3,2 kg ②

Krachtige accukantenmaaier in
modern design voor het maaien
langs obstakels, maar ook langs
bomen en struiken. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische
handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep,
robuuste aluminium steel.
Afstandsbeugel. Draadmaaikop
AutoCut C 6-2. De maaikop
PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar.
Meer over de uitrusting en de
technische details vindt u op
pagina 234.
Accessoire:
Draaggordel

Zie pagina 232
FSA 86 R zonder accu en lader
Artikelnummer
FA05 011 5700

FSA 90

④

36 V • 3,2 kg ③

FSA 130

④

36 V • 4,5 kg ③
⑤

Accubosmaaier voor het maaien
van taai gras. Snijcirkeldiameter
260 mm met grassnijblad,
maximale snijcirkeldiameter
380 mm met maaikop, dubbele
handgreep, bedieningshandgreep met STIHL ECOSPEED,
gedeeltelijke belasting, dubbele
draagriem. Meer over de
uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 234.

Krachtige en lichte accubosmaaier
om grote oppervlakken met taai
gras te maaien. Snijcirkeldiameter
260 mm met grassnijblad,
maximale snijcirkeldiameter van
420 mm met draadmaaikop,
drie vermogensniveaus, dubbele
handgreep. Accu-aandrijving via
AP gordeltas met aansluitkabel,
draagsysteem, set stootkussen of
een AR accu en de set stootkussen
(zie pagina 55). Meer over de
uitrusting en de technische details
vindt u op pagina 234.

FSA 90 met AutoCut 25-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
4863 200 0002

FSA 130 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
4867 200 0000

FSA 90 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
4863 200 0003

FSA 130 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
4867 200 0001

Andere versies: FSA 90 R zie tabel op pagina 234

Andere versies: FSA 130 R zie tabel op pagina 234

④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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BGA 86

②

BGA 100

②

36 V • 2,8 kg ①

36 V • 2,5 kg ①

Zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik
met name in omgevingen in de stad zoals speelpleinen en
parkings. Om bladeren, snoeisel en vuil te verwijderen. Ronde
blaasmond, softgreep, in drie niveaus in de lengte verstelbare
blaaspijp, variabele instelling van de blaaskracht. Platte
blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire
beschikbaar. Meer over de uitrusting en de technische details
vindt u op pagina 286.

Aangenaam stille, lichte en zeer krachtige accubladblazer voor
professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige
omgevingen in de binnenstad. Rond mondstuk, zachte
handgreep, drie vermogenstrappen met bijkomende boostfunctie, 3-trapsaanpassing van de buislengte, inhaakoog voor
stootkussen (accessoires). Vlakke blaasmond verkrijgbaar als
accessoire voor een hogere luchtsnelheid. Accu-aandrijving
via AP gordeltas met aansluitkabel, AP draagsysteem of
een ruggedragen AR accu (zie pagina 55). Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 286.

BGA 86 zonder accu en lader
Artikelnummer
BA02 011 5900

BGA 100 zonder accu en lader
Artikelnummer
4866 011 5900

incl. cOMFORTDRAAGSYSTEEM

Het overzicht van de acculaadtijden, bedrijfstijden
per acculaadbeurt en autonomie staan op de
pagina’s 56 en 57 en op stihl.be of stihl.nl onder
STIHL accutechnologie: loop- en laadtijden.

BGA 200

②

36 V • 3,2 kg ①

De krachtigste accubladblazer van STIHL. Aangenaam stil voor
professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige
omgevingen in de binnenstad. De handgedragen modus is
ideaal voor smalle en krappe ruimtes. Voor grote oppervlakken
of langere werktijden kan u de BGA 200 gemakkelijk aan het
speciaal ontwikkelde comfortdraagsysteem hangen. U kan in
een handomdraai schakelen tussen de handgedragen modus en
het draagsysteem. Zo wordt de BGA 200 een ﬂexibele 2-in-1machine. De gebogen vorm van de BGA 200 zorgt ervoor dat
ondanks de krachtige luchtstroom slechts een licht draaiend
of kantelend eﬀect op de blazer wordt overgebracht. Zo blijft
de pols gespaard. De tweede handgreep en de vergrendeling
van de gashendel zorgen voor extra comfort. Met een druk op
de knop kan u de lengte van de blaaspijp eenvoudig aanpassen
aan verschillende reinigingssituaties, zoals het reinigen van
hoeken. Het comfortdraagsysteem voor de BGA 200 is apart
verkrijgbaar en wordt aan de heupgordel van het draagsysteem
van de ruggedragen AR L accu’s bevestigd. Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 286.
BGA 200 zonder accu en lader
Artikelnummer
BA01 011 5900
BGA 200 zonder accu en lader met comfortdraagsysteem
Artikelnummer
BA01 200 0000

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

C = Comfortversie
P = Prestatie
V = Vario-aandrijving

NIEUW
RMA 253

43

②

36 V • 23,0 kg ①

Accugrasmaaier met een maaibreedte van 51 cm voor kleinere
gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Met EC-motor en
permanent actieve ecomodus voor een verbeterde acculooptijd.
Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare duwstang, comfortabel
te bedienen motorstopbeugel, robuuste behuizing in plaatstaal
en extra accutransportschacht. Inclusief grasopvangbox van
55 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de
technische details vindt u op pagina 194.

m fo r t a b e l

RMA 443 VC

②

uur ⑤

st

10
J

uur ⑤

co

t

t

st

R GARA
AA

TIE
N

e
op h

co

e
op h

R GARA
AA

TIE
N

10
J

RMA 253 zonder accu en lader
Artikelnummer
6371 011 1400

m fo r t a b e l

RMA 448 PV

②

36 V • 23,0 kg ①

36 V • 24,0 kg ①

Wendbare accugrasmaaier met 41 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in
hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde
windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische
vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale
werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden
via een hendel op het comfortstuur. Inclusief opklapbare
grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie. Meer over
de uitrusting en de technische details vindt u op pagina 196.

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in
hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde
windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische
vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale
werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden
met behulp van een hendel op het comfortstuur. Met twee
actieve accuschachten voor seriematige ontlading. Inclusief
opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.
Meer over de uitrusting en de technische details vindt u op
pagina 196.

RMA 443 VC zonder accu en lader
Artikelnummer
6338 011 1430

RMA 448 PV zonder accu en lader
Artikelnummer
6358 011 1435

Set RMA 443 VC met AP 200 en AL 101
Artikelnummer
6338 200 0073

Set RMA 448 PV met AP 200, AP 300 en AL 300
Artikelnummer
6358 200 0029

Andere versies: RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 PV zie tabel op pagina 194

Andere versies: RMA 448 VC zie tabel op pagina 196

① Gewicht zonder accu
② Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
③ Voor België is Recupel inbegrepen

④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
⑤ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande
garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere
STIHL machines

AccuPower. By STIHL.
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Accessoire:

uur ⑦

et
op h

co

st

Zie pagina 54

R GARA
AA

TIE
N

10
J

Adapter met
twee accuschachten
ADA 700

m fo r t a b e l

RMA 765 V

⑤

RMA 2 RPV

36 V • 44,0 kg ①

36 V • 23,0 kg ①

Professionele accugrasmaaier voor regelmatig onderhoud
van gazons in bijzonder geluidsgevoelige omgevingen zoals
woonwijken, scholen of ziekenhuistuinen. Maaibreedte van
63 cm, maaiwerk met 2 geoptimaliseerde windvleugelmessen,
snijhoogteverstelling per wiel, elektrische vario-aandrijving en
opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Inclusief
opklapbare grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.
Meer over de uitrusting en de technische details vindt u op
pagina 196.

Lichte, wendbare accumulchmaaier met 46 cm snijbreedte
voor middelgrote gazons. Snijhoogteverstelling per as,
QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang voor
aangenaam werken. De maximale werksnelheid kan in zes
stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het
stuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige
ontlading. Meer over de uitrusting en de technische details
vindt u op pagina 196.

RMA 765 V zonder accu en lader
Artikelnummer
6392 011 1400

RMA 2 RPV zonder accu en lader
Artikelnummer
6357 011 1415

Set RMA 765 V met 2 × AP 300 S, AL 500 en ADA 700
Artikelnummer
6392 200 0000

Andere versies: RMA 2 RV zie tabel op pagina 196

Set RMA 765 V met AR 3000 L en AL 500
Artikelnummer
6392 200 0001

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

P = Prestatie
R = Mulchmaaier
V = Vario-aandrijving

① Gewicht zonder accu
② Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier staan op pagina 96
③ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
④ Met zaagblad en zaagketting

⑤

HTA 66

IPX4

HLA 66

⑤

IPX4

⑤

36 V • 1,05 kW ② • 3,3 kg ③

36 V • 3,8 kg ①

Bijzonder lichte en stille, maar
krachtige accuhoogsnoeier voor
het onderhoud van percelen,
tuinen en boomgaarden. Met
zaagketting 1⁄4" PM3, lichte
aandrijfkop met takkenhaak en
harde steel. Totale lengte 240 cm.
Meer over de uitrusting en de
technische details vindt u op
pagina 96.

Lichte accuheggenschaar op steel
voor het terugsnoeien van heggen
en struiken en voor snoeiwerk
nabij de grond. 115° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor
kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een
zuiver snoeiresultaat. Constante
messenslag en werkvoortgang
onder belasting. Beugelgreep,
traploze snelheidsregeling en
intuïtieve bedieningshandgreep.
Transportstand met ingeklapte
mesbalk 125 cm, totale lengte
205 cm. Meer over de uitrusting
en de technische details vindt u op
pagina 132.

Accessoire:
Steun

115°

Accessoire:
Steun

Zie pagina 54
HTA 66 zonder accu en lader ④
Artikelnummer
LA03 200 0008

Zie pagina 54
HLA 66 zonder accu en lader
Artikelnummer
4859 011 2910

IPX4

⑤

36 V • 4,8 kg ①

Krachtige accuhoogsnoeier. Stil
en vibratiearm. Voor professionele
gebruikers in de boomverzorging,
het onderhoud van boomgaarden
en gemeentelijke diensten.
Om bomen van hun takken te
ontdoen, dood hout of stormhout
te verwijderen en fruitbomen te
snoeien. Zaagketting 1⁄4" PM3,
lichte en compacte aandrijfkop
met robuuste takkenhaak voor
het eenvoudig verwijderen
van snoeiafval uit de boom.
Professionele telescoopsteel voor
een zeer goede geleiding, met
een snelle verstelling voor een
zeer nauwkeurige aanzet en een
nauwkeurig snoeiresultaat.
Totale lengte 270 – 390 cm.
Meer over de uitrusting en de
technische details vindt u op
pagina 96.

Accuheggenschaar op steel met
hoge reikwijdte voor professioneel
gebruik. Bijzonder geschikt voor
het snoeien van hoge hagen en
struiken en van lage planten.
Ergonomisch werken dankzij een
stabiele vierkante telescoopsteel.
Buislengte en mesbalk zijn
gereedschapsloos verstelbaar.
Mesbalk 115° draaibaar om hoog,
zijdelings en laag te snoeien.
Dubbelzijdig geslepen messen
voor een zuiver snoeibeeld,
traploze toerentalcontrole en
intuïtieve bedieningshandgreep.
Transportlengte met ingeklapte
mesbalk 180 cm, totale lengte
260 – 330 cm. Meer over de
uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 132.

uits
c

huifb

aar

36 V • 1,05 kW ② • 4,6 kg ③

Accessoire:
Steun

Zie pagina 54
HTA 86 zonder accu en lader ④
Artikelnummer
LA03 200 0002

115°

aar

HLA 86

⑤

huifb

IPX4

uits
c

HTA 86
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Accessoire:
Steun

Zie pagina 54
HLA 86 zonder accu en lader
Artikelnummer
4859 011 2930

⑤ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑥ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
⑦ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden
van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

AccuPower. By STIHL.
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ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

KMA 130 R

⑥

⑦

TSA 230②

⑦

36 V • 3,2 kg ①

36 V • 3,9 kg ③

Krachtige en lichte accucombimotor met hoog koppel. Drie
vermogensniveaus voor een energiebesparend en stil gebruik,
veelzijdig inzetbaar dankzij het brede assortiment STIHL
combigereedschappen, met draagriem, accu-aandrijving via
AP gordeltas met aansluitkabel, draagsysteem, net zoals de
set stootkussen of met een AR accu met set stootkussen
(zie pagina 55). KMA 130 R kan niet gebruikt worden met
de zeis FSB-KM. Meer over de uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 140.

Handige accudoorslijper voor doorslijpschijven van 230 mm.
Voor binnen- en buitengebruik, snijdiepte tot 70 mm,
wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat
doorslijpen, asvergrendeling, onderhoudsvrije riemaandrijving.
Meer over de uitrusting en de technische details vindt u op
pagina 156.

KMA 130 R zonder accu en lader
Artikelnummer
4867 011 6820

TSA 230 zonder accu en lader
Artikelnummer
4864 011 6600

Passende gereedschappen:

FS-KM
Maaikop met
maaidraad

NIEUW HT-KM
Hoogsnoeier

FS-KM
GrassnijbLAd

BG-KM
BLAdbLAzer

HL-KM 145°
Heggensnoeier

RG-KM
Onkruidknipper

De accumachines uit het STIHL AP systeem zijn
gemaakt voor professionele gebruikers en voor
dagelijks gebruik, ook onder moeilijke weersomstandigheden.
Alle producten met dit teken kunnen daarom ook bij
regenweer worden ingezet. De spatwaterbescherming
wordt gegarandeerd door uitgebreide en geavanceerde
interne testen.
IPX4

STIHL accumachines met dit symbool zijn bovendien
gecertiﬁceerd conform beveiligingsgraad IPX4.
Deze norm bevestigt de bewezen bescherming van de
producten tegen spatwater.

MEER INFORMATIE OVER
DE COMBIGEREEDSCHAPPEN
vindt u vanaf pagina 138

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

① Gewicht zonder accu en combigereedschap
② Met kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal
③ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf
④ Gewicht zonder accu en inhoud

⑤ Gewicht zonder accu
⑥ Met de bladblazer BG-KM is het dragen
van gehoorbescherming noodzakelijk
⑦ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450

AccuPower. By STIHL.
Accessoire:
NIEUW
Heupgordel
met HOUDER

Zie pagina 53

NIEUW
SGA 85

⑦

KGA 770

⑦

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ④

36 V • Bakinhoud 50 l • Veegbreedte 77 cm • 16,0 kg ⑤

Comfortabele accurugsproeier om vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en mest te verspreiden in de tuin- en
landbouw en in de fruit-, groenten- en wijnbouw. Bijzonder
hoog vermogen door de krachtige membraanpomp met
zes bar werkdruk. Verstelbare holle conische sproeikop,
traploze drukverstelling via drukregelaar, grote vulopening
om de tank gemakkelijk te vullen, houder om de lans tijdens
pauzes in het zicht te bewaren. Ergonomisch draagsysteem
met verstelbareborstgordel voor een hoog werkcomfort.
Extra heupgordel en diverse sproeiers voor verschillende
toepassingen verkrijgbaar als accessoire.. Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 262.

De geschikte accuveegmachine voor grote oppervlakken, zowel
voor binnen als buiten. STIHL MultiClean PLUS veegsysteem,
8-voudige centrale hoogteverstelling, zijdelingse geleidingsrol,
transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop bewaard worden,
ergonomisch gevormde 2-voudig in de hoogte verstelbare
duwhendel, zeer licht en krachtbesparend bij het voortduwen
van de bezemschijven en bezemrollen door accu-aandrijving.
Daardoor is een bijzonder eﬃciënte reiniging van hoeken en
kanten mogelijk, zelfs wanneer de machine stilstaat. 4 jaar
garantie op de slijtvaste nylon borstels. Meer over de uitrusting
en de technische details vindt u op pagina 294.

SGA 85 zonder accu en lader
Artikelnummer
4854 011 7000

KGA 770 zonder accu en lader
Artikelnummer
4860 011 4703
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Accumachines

ACCUPOWER VOOR
PROFESSIONALS.
ƒ
Voor wie altijd alles geeft
Onze accumachines voor professionals uit de tuin- en landschapsbouw, gemeenten
en facility management overtuigen met hun vermogen, lange levensduur en gering
geluidsvolume. Ze zijn bovendien voorbereid voor STIHL connected en beschikken
over een voorziene plaats voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing.

IPX4

HTA 135

⑨

IPX4

36 V • 5,6 kg ①

36 V • 1,5 kW ② • 6,8 kg ③

De krachtigste accuheggenschaar
op steel van het STIHL assortiment
voor professioneel gebruik in
geluidsgevoelige omgevingen.
Voor alle snoeiwerkzaamheden
aan heesters en struiken en
aan planten nabij de grond,
van trimmen tot terugsnoeien.
145° gereedschapsloos
verstelbare mesbalk voor kop-,
zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig
geslepen messen voor een
zuiver snoeiresultaat. Intuïtieve
bedieningshandgreep met
led-display. Voorziening voor
STIHL Smart Connector 2 A in de
behuizing. Totale lengte 249 cm.
Meer over de uitrusting en de
technische details vindt u op
pagina 132.

Krachtige STIHL accuhoogsnoeier.
Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging,
het onderhoud van boomgaarden en
gemeentelijke diensten. Om bomen
van hun takken te ontdoen, dood
hout en stormhout te verwijderen en
fruitbomen te snoeien. Zaagketting
1⁄4" PM3, lichte magnesiumaandrijving
met gegoten, robuuste takkenhaak
voor het eenvoudig verwijderen van
snoeiafval uit de boom. Professionele
telescoopsteel voor een zeer goede
geleiding, met een snelle verstelling
voor een zeer nauwkeurige aanzet
en een nauwkeurig snoeiresultaat.
Voorziening voor de STIHL Smart
Connector 2 A in de behuizing.
Totale lengte 285 – 405 cm. Meer
over de uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 96.

145°

⑨

uits
chu
ifba
ar

HLA 135

Incl. steun

HTA 135 zonder accu en lader ④
Artikelnummer
LA01 200 0002 ⑨

HLA 135 zonder accu en lader
Artikelnummer
HA04 200 0001
Andere versies: HLA 135 K (zonder beugelhandgreep) zie tabel op pagina 132
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

K = Korte steel
R = Beugelhandgreep

① Gewicht zonder accu
② Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 96
③ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
IPX4
RGA 140
⑨

FSA 135

36 V • 6,4 kg ⑤

36 V • 4,9 kg ⑦
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IPX4

⑨

⑩

Krachtige accu-onkruidknipper
om onkruid professioneel te
verwijderen. AP accuschacht in de
machine, ergonomische bedieningshandgreep, met toerentalkeuze
in drie niveaus en led-indicator
en traploze toerentalregeling,
dubbele handgreep, dubbele
schoudergordel, luchtﬁlter voor een
lange levensduur. Met de robuuste
onkruidknipper verwijdert u onkruid
en gras eﬀectief en slingerarm op
verschillende ondergronden zoals
asfalt of verharde oppervlakken.
Voorbereiding voor de STIHL Smart
Connector 2 A in de machinebehuizing. Meer over de uitrusting
en de technische details vindt u op
pagina 234.

Robuuste en krachtige accukantenmaaier met AP accuschacht in de
machine. Voor het maaien van gras
en struikgewas in geluidsgevoelige
omgevingen. Snijcirkeldiameter
260 mm met grassnijblad, maximale
snijcirkeldiameter van 420 mm
met draadmaaikop. Ergonomische
bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie stappen en led-display,
traploze snelheidsregeling, dubbele
handgreep, dubbele draagriem,
luchtﬁlter voor een lange levensduur.
Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed
assortiment gereedschappen van het
STIHL CombiSysteem. Voorziening
voor de STIHL Smart Connector 2 A
in de behuizing van de machine. Meer
over de uitrusting en de technische
details vindt u op pagina 234.

RGA 140 zonder accu en lader
Artikelnummer
FA02 200 0006

FSA 135 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
FA01 200 0000
FSA 135 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
FA01 200 0001
Andere versies: FSA 135 R zie tabel op pagina 234

KMA 135 R

⑧

⑨

36 V • 3,4 kg ⑥

Robuuste en krachtige accucombimotor in een modern
design met AP accuschacht in de machine. Voor werk in
een geluidsgevoelige omgeving. Veelzijdig inzetbaar dankzij
een breed assortiment gereedschappen van het STIHL
CombiSysteem. Ergonomische bedieningshandgreep met
toerentalregeling in drie stappen en led-display, traploze
snelheidsregeling, beugelhandgreep, luchtﬁlter voor
een lange levensduur. Voorziening voor de STIHL Smart
Connector 2 A in de behuizing van de machine. KMA 135 R
kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM. Meer over de
uitrusting en de technische details vindt u op pagina 140.
KMA 135 R zonder accu en lader
Artikelnummer
FA02 011 6800

BIJHORENDE gereedschappen
vindt u vanaf pagina 138

④ Met zaagblad, zaagketting en steun
⑤ Gewicht zonder accu, met mes en bescherming
⑥ Gewicht zonder accu en combigereedschap
⑦ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming

Voorbereid voor STIHL connected
Met de STIHL Smart Connector 2 A kan u bepaalde accumachines van het AP systeem heel eenvoudig integreren in
STIHL connected. De Smart Connector 2 A wordt hiervoor
op een voorziene plaats in de machinebehuizing geplaatst en
ontvangt gegevens over de machine, zoals het serienummer,
het machinetype, de looptijd en het toerental. Via Bluetooth®
worden de gegevens naar de STIHL connected App of naar
de STIHL connected Box en daarna STIHL Cloud gestuurd.
De gegevens staan daarna in de STIHL connected Portal
klaar voor analyse en verder gebruik. Bovendien kan u door
te drukken op de Smart Connector 2 A op een led-scherm
zien of er voor de machine een melding is, of er bijvoorbeeld
onderhoud nodig is.
De Smart Connector 2 A en meer informatie over het
digitale machineparkbeheer STIHL connected is te
vinden vanaf pagina 345.

⑧ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk
⑨ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑩ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

AccuPower. By STIHL.
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Accumachines

Accu’s AP en AR L
ƒ
Krachtige machines voor elke uitdaging

Krachtige accu voor professionals
Onze nieuwe AP 500 S is niet alleen de krachtigste AP accu
van STIHL. Hij overtuigt ook door een verdubbelde levensduur
en dubbel zoveel mogelijke laadcycli (tot 2.400) in vergelijking
met de tot nu toe krachtigste AP 300 S. Hij beschikt over
een geïntegreerde Bluetooth®-ingang en kan, net zoals onze
ruggedragen accu’s AR L, gekoppeld worden aan het STIHL
connected systeem en als een machine worden beheerd.
Meer over STIHL connected is te vinden vanaf pagina 342.

④

AP 100

AP 200

AP 300

NIEUW AP 500 S

AP 300 S

③

Accu’s AP
Productvoordelen:
KRACHTIGE LITHIUM-ION-ACCU‘s

Compatibel met het STIHL AP systeem. Zeer krachtige
lithium-ion-accu‘s met laadindicator (vier leds). Verkrijgbaar
met verschillende vermogens en energiecapaciteiten.

LAAG GEWICHT
GEBRUIK BIJ REGEN MOGELIJK
LAADINDICATOR MET 4 GROENE LEDS

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
Zolang de voorraad strekt!

AP 100
Artikelnummer

94 Wh accuenergie ①, 0,9 kg
4850 400 6550

AP 200
Artikelnummer

187 Wh accuenergie ①, 1,3 kg
4850 400 6560

AP 300
Artikelnummer

227 Wh accuenergie ①, 1,8 kg
4850 400 6570

AP 300 S
Artikelnummer

281 Wh accuenergie ①, 1,8 kg
4850 400 6580

NIEUW ④ AP 500 S
Artikelnummer

337 Wh accuenergie ①, 2,0 kg
EA01 400 6500

① Energie-inhoud volgens speciﬁcaties van de fabrikant.
Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik
van de beschikbare energie kleiner

② Gewicht zonder draagsysteem
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
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Standaardlader AL 101

③

230 V. Compatibel met STIHL AK en AP accu‘s. Met
statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van
de kabel. De lader kan indien gewenst aan de wand
bevestigd worden.

Accu’s AR L
Artikelnummer

4850 430 2520 ⑤

Productvoordelen:
Lithium-ion-accu’s met hoge energie-inhoud
LAADINDICATOR MET 6 GROENE LEDS
USB-AANSLUITING
GEÏNTEGREERD IN STIHL CONNECTED
VIA BLUETOOTH® INTERFACE
COMFORTDRAAGSYSTEEM ALS
ACCESSOIRE
Gebruik bij regen mogelijk

Ruggedragen lithium-ion-accu’s met hoge energieinhoud voor langere periodes van ononderbroken
werking, USB-aansluiting, Bluetooth® voor verbinding
met STIHL connected. Robuuste behuizing met
ingebouwde transportgreep en laadindicator (zes leds).
Kan rechtstreeks op de RMA 765 V worden aangesloten. De accu’s zijn compatibel met machines met
stekkeraansluiting in combinatie met het draagsysteem
AR L en de aansluitkabel AR L of met machines die
uitgerust zijn met een accuschacht in combinatie
met het draagsysteem AR L en de adapter AP en de
aansluitkabel AR L. Ook bij regen bruikbaar.

Snellader AL
230 V. Voor kortere laadtijden van de STIHL accu’s AK, AP en
AR L. Voorziening in de bodem van de behuizing voor wandbevestiging en oprollen van de kabel, met statusaanduiding
(led) en actieve accukoeling.
AL 300
Artikelnummer

4850 430 5500 ⑤

AL 500
Artikelnummer

4850 430 5700 ⑤

AR 2000 L zonder aansluitkabel, AP adapter en ruggedragen systeem
1.015 Wh accuenergie ①, 7,4 kg ②
Artikelnummer
4871 400 6510

NIEUW
Meervoudige lader AL 301-4

Set AR 2000 L met AR L aansluitkabel en AP adapter
(zonder draagsysteem)
1.015 Wh accuenergie ①
Artikelnummer
4871 200 0000

230 V. Meervoudige lader voor het na elkaar opladen van
maximaal vier AP accu’s of AR accu’s met aansluitkabel AR L
en AP adapter. Kan tegen de muur en in het rek bevestigd
worden en vast in het voertuig gemonteerd worden. Energievoorziening via externe voeding. Met bedrijfsindicator via led
en actieve accukoeling. Aansluitkabel AR L en AP adapter
voor het opladen van de ruggedragen accu’s AR L niet in het
pakket inbegrepen.

AR 3000 L zonder aansluitkabel, AP adapter en ruggedragen systeem
1.520 Wh accuenergie ①, 9,5 kg ②
Artikelnummer
4871 400 6520
Set AR 3000 L met AR L aansluitkabel en AP adapter
(zonder draagsysteem)
1.520 Wh accuenergie ①
Artikelnummer
4871 200 0001

④ Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

Artikelnummer

EA04 430 5500 ⑤

AccuPower. By STIHL.
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Draagsysteem AP

Accu POWER BOX

Comfortabel, licht draagsysteem
voor tot twee AP accu’s. Bruikbaar
in combinatie met een AP
gordeltas met aansluitkabel als
alternatief voor de ruggedragen
AR L accu’s. Geschikt voor
machines met stekker en
machines met accuschacht.

Voor lange werktijden is de
powerbox uitgerust met twee
accu's en een lader.

Artikelnummer

Premium
1 × accubox, 2 × AP 300 S, 1 × AL 500
Artikelnummer
4850 200 0026 ① ②

Basic
1 × accubox, 2 × AP 200, 1 × AL 300
Artikelnummer
4850 200 0020 ① ②
ADVANCE
1 × accubox, 2 × AP 300, 1 × AL 500
Artikelnummer
4850 200 0021 ① ②

4850 490 0400

gordeltas AP met aansluitkabel
Maakt overdracht van energie
mogelijk van een STIHL accu
AP naar een machine met een
stekkeraansluiting. Combineerbaar met het draagsysteem en
de accugordel met draagriem.
Kabellengte 120 cm. Met
geïntegreerde elektronische
stroomonderbreking in geval
van overbelasting en met een
geluidssignaal.
Artikelnummer

4850 440 5101 ②

Aansluitkabel
Vervangkabel tussen een STIHL
accu AR L en een machine met
stekkeraansluiting of adapter AP.

NIEUW Extrem
1 × accubox, 2 × AP 500 S, 1 × AL 500
Artikelnummer
EA01 200 0000 ① ②

Draagsysteem AR L
Draagsysteem voor de gereedschapsloze bevestiging van de
accu’s AR 2000 L en AR 3000 L.
Met in 3 lengtes verstelbare
schouderbanden voor aanpassing
aan de lichaamslengte van de
gebruiker en afneembare riem
voor ergonomisch werken. De
krachtoverbrenging gebeurt in
combinatie met de aansluitkabel
en eventueel de AP adapter.
Artikelnummer

4871 490 0400

Aansluitkabel voor de accu’s AR L
Artikelnummer

4850 440 2011 ②

Voor de energieoverdracht bij het
opladen van de accu AR L en bij
het gebruik van accumachines.
Kabellengte 180 cm.
Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

4871 440 2000 ②

① Sortimo L-Box (0000 882 9700) in het pakket inbegrepen
② Voor België is Recupel inbegrepen
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Accugordel
met draagriem

COMFORTDRAAGSYSTEEM
voor BGA 200

Robuuste en ergonomische gordel met comfortabele
draagriem voor een goede verdeling van het gewicht over
de heupen en de schouders. Verlaagt het totale gewicht in
de hand, omdat de accu aan de accugordel gedragen wordt,
in de gordeltas AP met aansluitkabel. De energietoevoer
gebeurt in combinatie met een ander accessoire, bijvoorbeeld
vanuit de accu in de AP gordeltas met aansluitkabel voor
machines met een stekker of via een adapter AP voor
machines met accuschacht. Niet geschikt voor het BGA 200
comfortdraagsysteem.

Door het comfortdraagsysteem kan de BGA 200 op
verschillende manieren worden gebruikt: met de hand
gedragen of opgehangen in de zijdelings aan het lichaam
geplaatste houder. De wissel gebeurt eenvoudig en snel
en het werk wordt bij langer gebruik een heel stuk lichter.
Het comfortdraagsysteem kan alleen in combinatie met een
draagsysteem voor ruggedragen accu’s AR L gebruikt worden.
De accugordel of het draagsysteem AP accu kan niet gebruikt
worden. De accu’s AR L en het draagsysteem voor accu’s AR L
zitten niet in het pakket.

Artikelnummer

Artikelnummer

4850 490 0500

BA01 490 0400

Accessoire: draagtas voor accugordel

Om eenvoudig een andere
AP accu of accessoires zoals
veiligheidsbril, handschoenen
en harsoplosmiddelspray mee
te nemen. Te bevestigen aan de
accugordel.
Artikelnummer

4850 491 0101

Accessoire: Adapter AP

De adapter AP is nodig voor de
energieoverdracht tussen een
STIHL AP accu of een STIHL AR
of AR L accu en een machine met
accuschacht, in combinatie met de
AP gordeltas met aansluitkabel en
voor het laden in combinatie met
AL 300, AL 500 of AL 301-4.
Artikelnummer

4850 440 0505 ②

Accessoire: extra gewicht voor AP adapter

Aan te brengen op de adapter
AP om de machinebalans te
verbeteren, bijv. bij de FSA 90,
ca. 500 g.
Artikelnummer

4850 007 1001

NIEUW
Heupgordel met HOUDER
Vereenvoudigt het dragen van
de gevulde accurugsproeier
SGA 85. Tijdens de pauzes
kan de lans van de SGA 85 in
de houder van de heupgordel
geplaatst worden.
Artikelnummer

4854 710 9100

Set stootkussen
Stootkussens met gordeladapter voor
het bevestigen van de stootkussens
aan de accugordel met de draaggordel,
aan het draagsysteem AP of aan het
draagsysteem AR L. Voor BGA 100,
KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130,
FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R en
RGA 140.
Artikelnummer

0000 007 1045

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
Klauw voor
MSA 220 T / MSA 220 TC-o
Grote klauw uit metaal voor hout
met grove schors.

Artikelnummer

MA01 664 0500

AccuPower. By STIHL.
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Accumachines

Steun

Accudraagtas

Om machine en accu te beschermen
tegen direct bodemcontact. Voor
HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86.

Lichte, duurzame tas om
accessoires voor STIHL accumachines, zoals accu met lader,
gemakkelijk en netjes mee te
nemen of op te bergen.

Artikelnummer

4857 007 1001

Artikelnummer

0000 881 0520

Accuboxen
Om accu’s en lader op een
gemakkelijke en ruimtebesparende
manier mee te nemen. Compatibel
met de Sortimo L-BOXX en het
Sortimo Globelyst voertuigsysteem.
Maat S
Met inzetstuk. Voor vier accu’s AP of twee accu’s AP
met lader AL 300 of AL 500.
Artikelnummer
0000 882 9700
Maat M
Met antislipmat. Voor accessoires,
bijvoorbeeld accu’s AR L en laders AL.
Artikelnummer
0000 882 9701
Maat L
Met antislipmat. Is geschikt voor bijvoorbeeld
accu’s AP of AR L en laders.
Artikelnummer
0000 882 9702

NIEUW
Accudragers
Voor eenvoudig en praktisch
transport van tot zes AP accus.
AP accu’s niet inbegrepen.
Artikelnummer

4850 490 0600

ADA 700
Adapter met twee accuschachten
voor het gebruik van twee AP
accu’s, voor RMA 765 V. AP accu’s
niet inbegrepen.
Artikelnummer

6909 400 9401

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Draagtas
Ideaal voor transport en bewaren van de machine samen
met combigereedschap FS-KM of HL-KM. Geschikt
voor KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86,
HLA 56, BGA 86, BGA 100 en alle combimotoren met
beugelhandgreep.
Artikelnummer

0000 881 0507

PLUG
Voor accumachines met een
stekkeraansluiting, bv. HSA 94 R,
KMA 130 R. Beschermt bij langdurige
opslag tegen stof en vuil.
Artikelnummer

4850 432 2301

Deksel voor accuschacht
AP systeem
Deksel om de accuschachten van
de accumachines van het STIHL AP
systeem af te dekken. Beschermt
bij langdurige opslag tegen stof
en vuil.
Artikelnummer

4850 602 0900

55

machines met
stekkeraansluiting
ƒ
ACCUVOEDING EN DRAAGSYSTEMEN

KMA 130 R

FSA 130 R

FSA 130

BGA 100

BGA 200

HSA 94 R

HSA 94 T

Accuvoeding

Voor het laden van de accu
AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S
NIEUW② AP 500 S

AR 2000 L
AR 3000 L

AR 2000 L
AR 3000 L

Aansluitkabel voor
de accu’s AR L
AP gordeltas
met aansluitkabel

Aansluitkabel voor
de accu’s AR L
Adapter AP

Draagsystemen

Accugordel met draagriem
of draagsysteem①

Draagsysteem AR L

Ophangsystemen

Set stootkussen voor BGA 100,
KMA 130 R, FSA 130/R
Zolang de voorraad strekt!

Set stootkussen voor BGA 100,
KMA 130 R, FSA 130/R

Comfortdraagsysteem
voor BGA 200①

① Het comfortdraagsysteem voor BGA 200 kan enkel gebruikt worden met het draagsysteem voor accu's AR L.
Niet combineerbaar met de accugordel AP of het draagsysteem AP.
② Leverbaar vanaf voorjaar 2022!

AccuPower. By STIHL.
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Accumachines

AP 100

AP 200

AP 300

AP 300 S

94

187

227

281

AL 101

75 / 100

150 / 200

190 / 250

230 / 300

AL 300

30 / 45

40 / 55

45 / 60

55 / 70

AL 301-4

30 / 45

40 / 55

50 / 75

55 / 80

30 / 45

30 / 45

25 / 35

30 / 45

MSA 160 C-B

–

42

50

62

MSA 200 C-B

–

35

40

50

MSA 220 C-B

–

32

35

37

Accuenergie ① (Wh)

Acculaadtijd Capaciteit: 80 % / 100 % (min)

NIEUW

AL 500

Autonomie per

acculading②

MSA 300 C / MSA 300 C-O

(tot … min)

NIEUW

MSA 161 T
MSA 220 T / MSA 220 TC-O

NIEUW

HSA 66

–

–

–

–

–

42

50

62

–

16

25

29

72

144

180

223

72

144

180

223

54 – 42 ⑤

108 – 84 ⑤

135 – 105 ⑤

167 – 130 ⑤

17 / 30

35 / 60

42 / 70

52 / 85

FSA 90 R
met maaikop met maaidraden

12

24

30

37

FSA 90
met grassnijblad

56

HSA 86
HSA 94 R / HSA 94 T
FSA 86 R
met maaikop met maaidraden / met PolyCut

18

36

45

FSA 130 R / FSA 135 R
met maaikop met maaidraden

14 – 10 ⑤

28 – 17 ⑤

36 – 19 ⑤

45 – 25 ⑤ ⑦

FSA 130 / FSA 135
met grassnijblad

25 – 16 ⑤

50 – 30 ⑤

70 – 40 ⑤

100 – 50 ⑤⑨

25 – 16 ⑤

50 – 30 ⑤

70 – 40 ⑤

100 – 50 ⑤

11

17

21

26

BGA 100

32 – 8 ⑥

66 – 12 ⑥

83 – 16 ⑥

103 – 20 ⑥

BGA 200

24 – 6 ⑥

49 – 7 ⑥

78 – 12 ⑥

95 – 14 ⑥

HTA 66

18

42

55

68

HTA 86

18

42

55

68

HTA 135

10

22

35

45

HLA 66

72

144

180

223

HLA 86

72

144

180

223

HLA 135 / HLA 135 K

32

64

77

95
–

RGA 140

NIEUW

BGA 86

510

1.000

–

KMA 130 R / KMA 135 R
met FS-KM, maaikop met maaidraden ③

14 – 7 ⑤

28 – 14 ⑤

36 – 17 ⑤

45 – 22 ⑤

KMA 130 R / KMA 135 R
met FS-KM, grassnijblad ③

25 – 16 ⑤

50 – 30 ⑤

70 – 40 ⑤

100 – 50 ⑤

SGA 85

NIEUW

TSA 230

7

14

18

22

KGA 770

84

168

210

260

Autonomie van accu② (tot … m2)
125

250

300

370

RMA 443 / RMA 443 C

180

360

440

540

RMA 443 PV / RMA 443 VC

210

420

510

620

RMA 448 PV / RMA 448 VC

160

330

400

500

–

–

330

400

210

420

510

630

RMA 253

NIEUW

RMA 765 V
RMA 2 RPV / RMA 2 RV

Aanbevolen accu
Verminderd vermogen van de machine
– Niet aanbevolen

Zolang de
voorraad strekt!

① Energie-inhoud volgens speciﬁcaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen
is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
② De opgegeven werktijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden
en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

NIEUW
AP 500 S

AR 2000 L

AR 3000 L

337

1.015

1.520

280 / 355

–

–

70 / 90

210 / 270

310 / 400

70 / 90

220 / 290

330 / 430

40 / 55

110 / 150

170 / 220

74

195

300

60

175

260

44

201

281

–

–

74

195

300

34

109

174

268 ④

715

1.040

20 – 44

268 ④

715

1.040

200 – 155 ⑤

690 – 565 ⑤

985 – 800 ⑤

62 / 102

185 / 300

280 / 450

44

130

195

67

195

290

54 – 30 ⑤

160 – 90 ⑤⑧

220 – 130 ⑤

120 – 60 ⑤

310 – 160 ⑤⑩

430 – 240 ⑤

120 – 60 ⑤

310 – 160 ⑤

430 – 240 ⑤

31

90

140

123 – 24 ⑥

320 – 65 ⑥

510 – 95 ⑥

114 – 17 ⑥

315 – 53 ⑥

500 – 85 ⑥

82

195

300

82

195

300

54

160

240

268

715

1.040

268

715

1.040

114

345

520

–

–

–

54 – 26 ⑤

160 – 80 ⑤

200 – 115 ⑤

120 – 60 ⑤

310 – 160 ⑤

430 – 240 ⑤

26

80

125

312

–

–

450

–

–

650

–

–

740

–

–

600

–

–

480

2.050

3.100

760

–

–

③ Meer informatie over de werktijden in combinatie met andere
accessoires van het CombiSysteem vindt u op stihl.be of stihl.nl
onder STIHL accutechnologie: loop- en laadtijden
④ Enkel aanbevolen voor gebruik met AP gordeltas
⑤ Niveau 1 – Niveau 3 / 4

⑥ Niveau 1 – niveau 3 / Boost
⑦ Aanbevolen accu voor FSA 135 R
⑧ Aanbevolen accu voor FSA 130 R
⑨ Aanbevolen accu voor FSA 135
⑩ Aanbevolen accu voor FSA 130

Aanbevolen accu voor KMA 135 R
Aanbevolen accu voor KMA 130 R
Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
De autonomie per acculading varieert naargelang
de bedrijfsmodus.
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Accumachines

VOLDOENDE kracht. Altijd reserve.
ƒ
Oplossingen voor LAad- en energiebeheer
Onze oplossingen voor laad- en energiebeheer zorgen ervoor dat u altijd voldoende accucapaciteit heeft. Zo kan u de accu
ook onderweg opladen terwijl u hem gebruikt en heeft u altijd voldoende kracht om eﬃciënt te werken.
Om perfect uitgerust te zijn voor alle werkzaamheden, bieden wij u en uw team enkele unieke systemen die niets te wensen
overlaten - of het nu gaat om laadoplossingen voor uw werkplaats of om mobiel laden tijdens werkzaamheden. Met deze handige
oplossingen zijn uw accumachines steeds volledig opgeladen!

Acculaadkast
STEEDS GOED VOORBEREID
Maak het opladen van uw accuvloot gemakkelijker. Met
de acculaadkast kan u 's nacht al uw accu's automatisch
opladen!
GEEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE NODIG
De inbedrijfstelling van de acculaadkast is heel
gemakkelijk. Steek de stekker in en het opladen kan
beginnen.
TOT 20 ACCU’S OPLADEN
De laadkast beschikt over vijf lades. Per lade kunnen vier
STIHL AP accu’s of één ruggedragen STIHL AR L accu
opgeladen worden. Bestaande STIHL laders kunnen
eenvoudig geïntegreerd worden.
INTELLIGENT LAADBEHEER
De regeling van de laadkast bewaakt de laadprocedure
en regelt die cyclisch. Op 12 uur tijd kunnen alle accu’s
in de kast via een reguliere aansluiting (230 V of 400 V)
volledig opgeladen worden.

Voor meer informatie over de acculaadkast
kan u terecht bij uw STIHL dealer.

AccuPower. By STIHL.
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Meervoudige lader AL 301-4:
laden op een hoger niveau
De eerste meervoudige lader van de sector kan zowel
tegen de muur van uw werkplaats als in uw professionele
voertuigen geïntegreerd worden en laadt maximaal
vier accu’s van het STIHL AP systeem na elkaar op.

VOERTUIGINTEGRATIE:
bottTainer
ainer – POWERED BY STIHL
DE bott
Samen met onze partner bott hebben wij een uniek systeem
ontwikkeld: de all-in-one-oplossing om tot wel 28 accu’s
mobiel te laden en te transporteren. De bottTainer zorgt
onderweg voor de optimale omstandigheden en bescherming
voor uw accu’s tegen weersomstandigheden en diefstal.
Bovendien heeft u altijd een overzicht van alle accu’s en hun

laadstatussen. Om de bottTainer aan te sluiten volstaat een
gewone stekker voor 230 V. Het systeem regelt automatisch
de temperatuur en de ventilatie. U verwijdert de accu
ergonomisch en comfortabel via een uitschuifbaar deel voor
zware objecten. Een oppervlak voor lange onderdelen en
extra machines biedt extra opbergruimte.

De highlights in één oogopslag
All-in-one: transport- en LAadoplossing
voor 28 accu’s
Beperkt de rusttijd: accu’s blijven in het
voertuig
Accu’s kunnen ook tijdens het transport
in de LAders blijven zitten
Gecertificeerde transportveiligheid
Kan bij elk weertype gebruikt worden

bottTainer POWERED BY STIHL

Interesse?
Neem dan contact op met uw STIHL dealer in de buurt.

Zagen en
snoeien
ƒ
Kettingzagen

Hoogsnoeiers

Zaaggarnituren

Heggenscharen

Heggenscharen
op steel

CombiSysteem

MultiSysteem

Steen- en betonzaag

DOORSLIJPERS

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

TEGEN ALLE TAKEN OPGEWASSEN.
DANKZIJ DE KRACHT VAN STIHL.
ƒ
Kettingzagen voor privégebruikers

65

Accessoires en onderdelen voor kettingzagen

82

Kettingzagen voor land- en tuinbouw

68

Hoogsnoeiers, accessoires en onderdelen

86

Kettingzagen voor bosbouw

70

Zaagkettingen

101

Kettingzagen voor boomverzorging

76

Zaagbladen

106

Reddingszaag

79

Elektrische kettingzagen

80

Gereedschap voor het onderhoud
van zaaggarnituren

110

63

64

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

De kettingzagen in detail
ƒ
07 Startgreep met demping
02 LAnge levensduur

08 Vlot tanken

01 Onderhoudsvrije
werking

06 Krachtbesparend
starten

05 Extreem
eenvoudig
gebruik

08 Vlot tanken
09 Zeer GEMAKKELIJK te starten
10 Eenvoudig opspannen van ketting
03 Steeds optimaal vermogen
04 Dosering van de hoeveelheid
olie naar behoefte

Techniek

Comfort

01 LUCHTFILTERSYSTEEM MET VOORAFSCHEIDING
Vergeleken met klassieke luchtﬁltersystemen heeft de
ﬁlter een merkbaar langere levensduur.

06 DECOMPRESSIEKLEP
Vermindert de benodigde startkracht en vergemakkelijkt
het starten van de kettingzaag.

02 HD2-FILTER
Houdt zelfs de ﬁjnste stofdeeltjes uit de buurt van de
motor, voor een uiterst lange levensduur. Eenvoudig te
reinigen.

07 STIHL ELASTOSTART
De speciale startgreep met demping zorgt voor een
gelijkmatige start zonder schokken.

03 STIHL M-TRONIC
Heeft voor de koude start nog maar één
startpositie op de combischakelaar nodig. Na het
starten kan u onmiddellijk vol gas geven. Berekent de
nodige brandstofhoeveelheid en voert ze toe volgens
behoefte.
04 OLIEPOMP MET HOEVEELHEIDSREGELING
Maakt een exacte dosering van de benodigde
hoeveelheid olie mogelijk in functie van de toepassing.
05 STIHL INJECTION
“i” staat voor een uitstekende verhouding tussen
vermogen en gewicht, een compacte constructie
en een optimaal motorvermogen. De bediening van
onze machines is nog eenvoudiger dan voorheen. Geen
combischakelaar meer nodig. Om de machine te stoppen,
drukt u gewoon op de stopknop.

08 Gereedschapsloze tankdop
Voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de
tankdop zonder gereedschap.
09 STIHL ERGOSTART
Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend.
Een veer tussen de koordrol en de krukas neemt het werk
over bij het opstarten, zodat het niet meer nodig is om
aan het koord te trekken.
10 STIHL kettingsnelspanner
Met de STIHL kettingsnelspanner kan u de zaagketting
heel eenvoudig afstellen, zonder dat u gereedschap nodig
heeft en zonder met de scherpe zaagketting in contact te
komen. Gewoon het kettingwieldeksel losmaken en aan
het stelwiel draaien tot de juiste spanning bereikt is.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 90
② Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

③ Met zaagblad en zaagketting
④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
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Kettingzagen
voor Privégebruikers
ƒ
MSA 120 C-B

④

36 V • 0,85 kW ① · 2,7 kg ②

Lichte accukettingzaag voor tuinonderhoud en eenvoudige
klusjes. Zachte handgreep, snel en gemakkelijk van ketting
wisselen met de STIHL kettingsnelspanner, olietank met transparant peilvenster, hoog snijvermogen dankzij de zaagketting
1⁄4" PM3.

● Voor privégebruikers
● Uiterst geschikt om haardhout te zagen
● Voor het onderhoud van percelen

MSA 120 C-B zonder accu en lader ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1254 011 5870
Set MSA 120 C-B met AK 20 en AL 101 ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1254 011 5880

● Voor het vellen van kleine bomen
● Voor het zagen van hout voor
houtconstructies

MSA 140 C-B
36 V • 1,1 kW ① · 2,7 kg ②

Lichte accukettingzaag voor tuinonderhoud en eenvoudige
klusjes. 25 % meer snijvermogen dan de MSA 120 C-B.
Zachte handgreep, snel en gemakkelijk van ketting wisselen
met de STIHL kettingsnelspanner, olietank met transparant
peilvenster, hoog zaagvermogen dankzij de zaagketting
1⁄4" PM3.
MSA 140 C-B zonder accu en lader ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1254 011 5840
Set MSA 140 C-B met AK 30 en AL 101 ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1254 011 5850
Set MSA 140 C-B met 2 × AK 30 en AL 101 ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1254 200 0004

BIJHORENDE accu’s en meer
handige accessoires
vindt u vanaf pagina 16

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

④

ZAGEN EN SNOEIEN

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

MS 170

MS 180

30,1 cm3 • 1,2 kW / 1,6 pk • 4,1 kg ①

31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 pk • 4,1 kg ①

Instapmodel voor het zagen van haardhout. Eenvoudige
bediening door de combischakelaar.

Instapmodel om haardhout te verzagen. Zijdelingse
kettingspanner om de ketting veilig en eenvoudig op te
spannen. Versie van 35 cm om dikke takken te verzagen.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1130 200 0299

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1130 200 0499

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1130 200 0555

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1130 200 0368

MS 171

MS 181

31,8 cm3 • 1,3 kW / 1,8 pk • 4,3 kg ①

31,8 cm3 • 1,5 kW / 2,0 pk • 4,3 kg ①

Moderne zaag om haardhout te zagen en percelen te
onderhouden. Zijdelingse kettingspanning voor het veilig en
eenvoudig opspannen van de ketting. Het luchtﬁltersysteem
met voorafscheiding voorkomt snelle vervuiling van de
luchtﬁlter.

Ideaal voor het onderhoud van percelen. Dezelfde moderne
uitvoering als de MS 171. Dankzij zijn extra vermogen is de
35 cm uitvoering ook geschikt voor het vellen van kleinere
bomen. Metalen klauw voor gemakkelijke en nauwkeurige
geleiding van de zaag in de snede.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1139 200 0177

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1139 200 0163

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1139 200 0406

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1139 200 0145

Andere versies: MS 181 C-BE zie tabel op pagina 90

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

MS 211

MS 251

35,2 cm3 • 1,7 kW / 2,3 pk • 4,3 kg ①

45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 pk • 4,8 kg ①

Ideaal voor het zagen van haardhout. Zijdelingse kettingspanning, omschakeling zomer / wintergebruik voor een goede
werking onder alle omstandigheden, zaagketting 3⁄8" PM3
voor een goed zaagvermogen.

Ideaal voor het zagen van haardhout in het bos. Zijdelingse
kettingspanning, met zaagketting 3⁄8" PM3 voor een goed
zaagvermogen. Optioneel met 40 cm zaagbladlengte
verkrijgbaar voor het zagen van dikkere boomstammen.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1139 200 0247

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1143 200 0229

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1139 200 0248

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1143 200 0230

Andere versies: MS 211 C-BE zie tabel op pagina 90

Andere versies: MS 251 C-BE zie tabel op pagina 90

MS 231
42,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 pk • 4,8 kg ①

Geschikt voor het zagen van haardhout. Zijdelingse
kettingspanning voor gemakkelijk en veilig opspannen van
de ketting, luchtﬁltersysteem met voorafscheiding voor lange
onderhoudsintervallen, gereedschapsloze tankdoppen voor
gemakkelijk en veilig tanken.

AANBEVOLEN Zaagbladlengte
Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1143 200 0217

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1143 200 0358

Andere versies: MS 231 C-BE zie tabel op pagina 90

De bestelinformatie in het vet geeft weer welke lengte
van zaagblad voor de verschillende kettingzagen
aanbevolen wordt.
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Kettingzagen
voor de
land- en
tuinbouw
ƒ

MSA 160 C-B

⑤

36 V • 1,25 kW ① • 3,1 kg ②

Accukettingzaag voor gebruik in geluidsgevoelige
omgevingen. STIHL kettingsnelspanner, gereedschapsloze
olietankdop, met zaagketting 1⁄4" PM3 voor een zuiver
zaagvlak en een hoog zaagvermogen.

● Voor landbouwers en
landschapsbeheerders

MSA 160 C-B zonder accu en lader ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1250 200 0049 ⑦

● Voor het zagen van haardhout,
landschapsbeheer en het zagen
van hout voor houtconstructies

MSA 200 C-B

⑤

36 V • 1,8 kW ① • 3,3 kg ②
⑥

Accukettingzaag met een nog hoger zaagvermogen voor
gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. 44 % meer
zaagvermogen dan de MSA 160 C-B. STIHL kettingsnelspanner, gereedschapsloze olietankdop, met zaagketting
1⁄4" PM3 voor een zuiver zaagvlak en een hoog zaagvermogen,
klauwaanslag in metaal.
MSA 200 C-B zonder accu en lader ③
Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer
1251 200 0018 ⑦
Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1251 200 0021 ⑦

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires
vindt u vanaf pagina 16

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

MSA 220 C-B

⑤

36 V • 2,1 kW ① • 3,6 kg ②
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MS 194 C-E
31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 pk • 3,6 kg ④

⑥

Veelzijdig inzetbare accukettingzaag. 20 % meer zaagvermogen
dan de MSA 200 C-B. Dankzij haar hoge capaciteit en de
professionele zaaggarnituur kan de machine gebruikt worden
in een breed scala van toepassingen, bijvoorbeeld om bomen
te vellen en van hun takken te ontdoen, stammen te verzagen
of balken te zagen voor houtconstructies. Handig, ergonomisch
en gemakkelijk te gebruiken. STIHL kettingsnelspanner,
gereedschapsloze olietankdop, met zaagketting 3⁄8" PS3 voor
hoge zaagprestaties, metalen klauw.

Lichte STIHL kettingzaag voor boomverzorging, uitdunnen en
zagen van haardhout. STIHL ErgoStart en de brandstofpomp
zorgen voor eenvoudig en krachtbesparend starten. Met
zaagketting 3⁄8" PM3. Hoger zaagvermogen voor een lager
brandstofverbruik dankzij de STIHL 2-MIX-motor.

MSA 220 C-B zonder accu en lader ②
Zaagbladlengte 35 cm
Artikelnummer
1251 200 0072 ⑦

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1137 200 0332

Zaagbladlengte
Artikelnummer

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1137 200 0390

40 cm
1251 200 0078 ⑦

MS 151 C-E

MS 271

23,6 cm3 • 1,1 kW / 1,5 pk • 2,8 kg ④

50,2 cm3 • 2,6 kW / 3,5 pk • 5,6 kg ④
⑥

Uiterst lichte STIHL kettingzaag voor het zagen van haardhout, voor boomverzorging en voor eenvoudig uitdunwerk.
Ergonomisch en eenvoudig te bedienen. Krachtbesparend
starten dankzij handmatige brandstofpomp en STIHL
ErgoStart, vlot te leiden zaagketting 1⁄4" PM3 voor een
zeer ﬁjn zaagbeeld. STIHL 2-MIX-motor voor een hoger
zaagvermogen.

Voor het zagen van haardhout. Luchtﬁltersysteem met
voorafscheiding zorgt voor langere ﬁlterstandtijden,
gereedschapsloze tankdop voor veilig en eenvoudig tanken,
snelle servicetoegang dankzij ééndelige motorkap. Met
zaagblad Light 04 in een innovatief ontwerp en zaagketting
.325" RM3 Pro voor een hoger zaagvermogen.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

25 cm
1146 200 0054

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1141 200 0644

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1146 200 0055

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1141 200 0645

Andere versies: MS 271 C-BE zie tabel op pagina 92

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 92
② Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
③ Met zaagblad en zaagketting
④ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

⑤ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑥ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
⑦ Voor België is Recupel inbegrepen
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MS 291
55,5 cm3 • 2,8 kW / 3,8 pk • 5,6 kg ①

Kettingzagen
voor
bosbouw
ƒ

②

Uiterst geschikt voor het zagen van haardhout. Luchtﬁltersysteem met voorafscheiding zorgt voor lange ﬁlterstandtijden, gereedschapsloze tankdop voor veilig en eenvoudig
tanken en zaagketting 3⁄8" RM3 voor een goed zaagvermogen.
Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1141 200 0197

Zaagbladlengte
Artikelnummer

45 cm
1141 200 0198

● Krachtig en sterk
● Opgewassen tegen elke professionele
uitdaging
● Ideaal voor het vellen, snoeien en toppen
van bomen

MS 311
59,0 cm3 • 3,1 kW / 4,2 pk • 6,2 kg ①

● Hoog vermogen, laag gewicht en uiterst
comfortabel in gebruik

②

Voor het zagen van haardhout in middelzware bosbestanden.
Met luchtﬁltersysteem met voorafscheiding voor lange
ﬁlterstandtijden, decompressieklep om de machine zonder
veel krachtinspanning te starten.
Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1140 200 0198

Zaagbladlengte
Artikelnummer

45 cm
1140 200 0199

MS 391
64,1 cm3 • 3,3 kW / 4,5 pk • 6,2 kg ①
②

Ideaal voor het zagen van haardhout en voor het zagen
van hout voor de bouw. Met luchtﬁltersysteem met
voorafscheiding voor lange ﬁlterstandtijden, decompressieklep om de machine zonder veel krachtinspanning te starten.
Zaagbladlengte
Artikelnummer

45 cm
1140 200 0191

Zaagbladlengte
Artikelnummer

50 cm
1140 200 0185

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

● Veel modellen zijn standaard uitgerust met
STIHL M-Tronic

71

Leverbaar vanaf voorjaar 2022!

NIEUW MSA 300 C-O
Onze krachtige PROFESSIONELE
accukettingzaag
IPX4

⑥
36 V • 3,0 kW ③ • 5,4 kg ④
MSA 300 C-O zonder accu en lader ⑤
Zaagbladlengte 35 cm
Artikelnummer
MA02 200 0021 ⑦
Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
MA02 200 0024 ⑦

Andere versies: MSA 300 zie tabel op pagina 92

De krachtigste STIHL accukettingzaag voor professioneel gebruik. Het hoge vermogen en drie bedrijfsmodi maken het mogelijk
om optimaal te werken bij uiteenlopende klussen zoals vellen, van takken ontdoen of op lengte zagen. Een hoge ergonomie, ook bij
langer gebruik, dankzij de smalle, handige vorm, een zeer goed evenwicht en het STIHL antivibratiesysteem. Intuïtieve bedrijfs- en
meldingscockpit met led-indicator, geïntegreerde luchtﬁlter, tegen verlies beveiligde moeren op het deksel van het kettingwiel,
instelbare oliepomp, zaagketting .325" RS Pro voor zeer hoog zaagvermogen. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve
melding aan de gebruiker wanneer er te weinig olie is. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing.

Tip voor professionele gebruikers
De vliesluchtﬁlter in onze nieuwe MSA 300 garandeert een constante ﬁlterkwaliteit, ook bij de
zwaarste belasting. Het ﬁltermateriaal met de uiterst ﬁjne poriën verhindert dat zelfs ﬁjn stof
en vuil zich op de vermogenselektronica en de elektromotor afzetten. Om de demonteerbare
vliesluchtﬁlter te reinigen, besproeit u hem met STIHL Varioclean, spoelt u hem af met warm
water na een korte inwerktijd en laat u hem drogen. Zodra hij proper is, kan hij weer gebruikt
worden.
Ons speciaal reinigingsproduct Varioclean vindt u op pagina 355.
C = Comfortversie
O = Oliesensor

① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
③ Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 92
④ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

⑤ Met zaagblad en zaagketting
⑥ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑦ Voor België is Recupel inbegrepen

ZAGEN EN SNOEIEN

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

72

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

MS 201 C-M

MS 261 C-M

35,2 cm3 • 1,8 kW / 2,4 pk • 4,0 kg ①

50,2 cm3 • 3,0 kW / 4,1 pk • 4,9 kg ①

③

③

Lichtste professionele STIHL kettingzaag. Ideaal voor het
verwijderen van takken. Optimaal motorvermogen, eenvoudig
starten met slechts één startinstelling. Tegen verlies
beveiligde moer op het kettingwieldeksel, zaagketting 3⁄8" PS
voor zeer hoog zaagvermogen.

Uiterst geschikt voor het werken in lichte en middelzware
bosbestanden. Start gemakkelijk dankzij één startpositie en
de stopknopfunctie. Longlife-luchtﬁltersysteem met HD2-ﬁlter
voor lange onderhoudsintervallen, tegen verlies beveiligde
moeren op het kettingwieldeksel. Met zaagblad Light 04 in
een innovatief ontwerp en zaagketting .325" RS Pro voor een
hoger zaagvermogen.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm ②
1145 200 0265

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1145 200 0275

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm ②
1145 200 0266

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1141 200 0646

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1145 200 0276

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1141 200 0647

Andere versies: MS 261 C-BM, MS 261 C-M VW zie tabel op pagina 92

De “C” van comfort
MS 241 C-M
42,6 cm3 • 2,3 kW / 3,1 pk • 4,5 kg ①
③

Uiterst geschikt voor zacht hout. Standaard uitgerust met
STIHL M-Tronic. Longlife-luchtﬁltersysteem met HD2-ﬁlter
voor lange onderhoudsintervallen, tegen verlies beveiligde
moer op het kettingwieldeksel, zaagketting 3⁄8" PS voor zeer
hoog zaagvermogen.
Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1143 200 0258

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1143 200 0259

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie

Vele STIHL machines zijn standaard met speciale
comfortvoorzieningen uitgerust, te herkennen aan de „C“
in de productnaam, bijv. MS 261 C-BM. "B" staat voor STIHL
kettingsnelspanner en "M" staat voor STIHL M-Tronic.

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

M = STIHL M-Tronic
V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming

① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
② Met lichtgewicht zaagblad
③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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MS 362 C-M
59,0 cm3 • 3,5 kW / 4,8 pk • 5,6 kg ①
③

Uiterst geschikt voor het werken in middelzware bosbestanden.
Longlife-luchtﬁltersysteem met HD2-ﬁlter garandeert een zeer
goede ﬁlterwerking, STIHL M-Tronic voor de meest optimale
motorprestaties. Start gemakkelijk dankzij één startpositie
en stopknopfunctie, tegen verlies beveiligde moeren op het
kettingwieldeksel om snel van ketting te wisselen.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1140 200 0495

Zaagbladlengte
Artikelnummer

45 cm
1140 200 0490

Andere versies: MS 362 C-M VW zie tabel op pagina 92

Tip voor professionele gebruikers
De HD2-ﬁlter van onze kettingzagen garandeert constante
prestaties, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Het extreem ﬁjnporige ﬁltermateriaal beschermt de motor
tegen de ﬁjnste stofdeeltjes en vuil. Om de HD2-ﬁlter schoon
te maken moet u hem gewoon demonteren en reinigen met
STIHL Varioclean. Laat het product even inwerken, spoel af
met warm water en laat drogen, en hij is opnieuw volledig
gebruiksklaar.

ZAGEN EN SNOEIEN

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

Tip voor professionele
gebruikers
STIHL Injection is synoniem voor een
uitstekende verhouding tussen vermogen,
gewicht en een zeer compact ontwerp. Meer
kracht voor een vergelijkbaar gewicht en een
vergelijkbare constructie. De geïntegreerde
sensoren en elektronische veldbesturing van
de MS 500i zorgen voor een optimaal motorvermogen en optimale acceleratie in alle
omstandigheden.

MS 400 C-M

MS 462 C-M

66,8 cm3 • 4,0 kW / 5,4 pk • 5,8 kg ①

72,2 cm3 • 4,4 kW / 6,0 pk • 6,0 kg ①

③

③

De eerste kettingzaag ter wereld met magnesiumzuiger voor
een uitstekende verhouding vermogen-gewicht en een hoge
maximumsnelheid. STIHL kettingzaag met hoog zaagvermogen
voor professioneel gebruik in de bosbouw. Ideaal om bomen
te vellen en van hun takken te ontdoen en voor het zagen van
hout in middelzware bosbestanden. Longlife-luchtﬁltersysteem
met HD2-ﬁlter garandeert een zeer goede ﬁlterwerking. Start
gemakkelijk en veilig dankzij één startpositie en stopknopfunctie,
STIHL M-Tronic voor de meest optimale motorprestaties. Tegen
verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel. Gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

De lichtste krachtige zaag van de klasse 70 cm3. Zeer
wendbaar, uitstekende acceleratie. Om bomen te vellen
en van hun takken te ontdoen in middelzware en zware
bosbestanden. Standaard uitgerust met STIHL M-Tronic,
sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling en HD2-ﬁlter
met zeer goede ﬁlterwerking. Tegen verlies beveiligde
moeren op het kettingwieldeksel om eenvoudig van ketting
te wisselen, gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en
eenvoudig vullen.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1140 200 0520

Zaagbladlengte
Artikelnummer

50 cm ②
1142 200 0028

Zaagbladlengte
Artikelnummer

45 cm
1140 200 0521

Zaagbladlengte
Artikelnummer

63 cm ②
1142 200 0094

Andere versies: MS 462 C-M VW zie tabel op pagina 94

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
M = STIHL M-Tronic
¡ = STIHL Injection

V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming
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MS 661 C-M
91,1 cm3 • 5,4 kW / 7,3 pk • 7,4 kg ①
③

De wedstrijdzaag van de STIHL TIMBERSPORTS® series.
Kettingzaag voor dikke stammen, voor het zware werk
in de bosbouwsector. STIHL M-Tronic garandeert steeds
een optimaal motorvermogen en start gemakkelijk dankzij
slechts één startpositie en stopknopfunctie, sterke oliepomp
met hoeveelheidsregeling voor een uitstekend afgeleverd
vermogen, HD2-ﬁlter met zeer goede ﬁlterwerking.

Pagina

103

NIEUW – Upgrade Kits Hexa
Om uw STIHL kettingzaag om te bouwen voor het nieuwe
Hexa zaagsysteem voor professionals!

Zaagbladlengte
Artikelnummer

50 cm ②
1144 200 0364

Zaagbladlengte
Artikelnummer

63 cm ②
1144 200 0322

Andere versies: MS 661 C-M W zie tabel op pagina 94

MS 500¡

MS 881

79,2 cm3 • 5,0 kW / 6,8 pk • 6,2 kg ①

121,6 cm3 • 6,4 kW / 8,7 pk • 9,9 kg ①

③

Eerste kettingzaag uitgerust met de elektronisch gestuurde
brandstoﬁnjectie STIHL Injection. Beste verhouding vermogen /
gewicht op de markt. Ideaal voor het zagen en vellen van
zwaar hout dankzij het lichtgewicht ontwerp en de uitstekende
acceleratie. Geoptimaliseerde klauw, HD2-ﬁlter die een zeer
goede ﬁlterwerking garandeert, tegen verlies beveiligde
moeren op het kettingwieldeksel en gereedschapsloos
ﬁlterdeksel, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling voor
een uitstekend afgeleverd vermogen, gereedschapsloze
tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

Krachtigste in serie vervaardigde kettingzaag ter wereld!
Door haar extreem hoge vermogen is ze ideaal voor het
professioneel vellen en kappen van grote bomen. STIHL
2-MIX-motor voor hoge zaagprestaties en een sterke
trekkracht met een eﬃciënt brandstofverbruik. Door de
stopknopfunctie is de warme kettingzaag altijd startklaar, de
HD2-ﬁlter zorgt voor een lange levensduur van de ﬁlter. Tegen
verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel maken
het wisselen van de ketting gemakkelijk, gereedschapsloze
tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.
Zaagbladlengte
Artikelnummer

63 cm
1124 200 0201

Zaagbladlengte
Artikelnummer

50 cm ②
1147 200 0000

Zaagbladlengte
Artikelnummer

75 cm
1124 200 0199

Zaagbladlengte
Artikelnummer

63 cm ②
1147 200 0001

Zaagbladlengte
Artikelnummer

90 cm
1124 200 0200

Andere versies: MS 500i W zie tabel op pagina 94

① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
② Met lichtgewicht zaagblad
③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
④ In vergelijking met zaagketting 3/8" RS
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Kettingzagen
voor boomverzorging
ƒ

IPX4

MSa 161 T

⑥

36 V • 1,25 kW ① • 2,5 kg ②
⑦

Lichte professionele accukettingzaag voor boomverzorging③
in geluidsgevoelige omgevingen. Met zaagketting 1⁄4" PM3.
Voor ﬁjne zaagsnedes en een hoog zaagvermogen, tegen
verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel.

● Speciale lichte kettingzagen voor ervaren
boomverzorgers
● Voor het bijsnijden van dikke takken en het
inkorten van kruinen

MSA 161 T zonder accu en lader ④
Zaagbladlengte 25 cm
Artikelnummer
1252 200 0043 ⑧
Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1252 200 0044 ⑧

● Uiterst precieze geleiding
● Optimale ergonomie
● Accukettingzagen voor gebruik in
geluidsgevoelige omgevingen

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
IPX4
MSA 220 TC-O

⑥

36 V • 2,1 kW ① • 3,3 kg ②

Krachtige professionele accukettingzaag voor boomverzorging③
om delen van de stam weg te halen, kruinen te corrigeren of
dood hout te verwijderen. Bijzonder comfortabele bediening
dankzij een elektronisch bedieningssysteem met deblokkeerknop
om de zaag eenvoudig te activeren. Bedieningscockpit met
led-indicator van 180° met informatie over de bedrijfstoestand
en de ingeschakelde kettingrem. Standaard met oliesensor en
led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker wanneer
er te weinig olie is. Eenvoudig te reinigen luchtﬁlter voor een
lange levensduur en een optimale motorkoeling, zaagketting 3⁄8"
PS3 voor zeer hoog zaagvermogen, zijdelingse kettingspanning,
gereedschapsloze olietankdop en tegen verlies beveiligde
moeren aan het kettingwieldeksel.
MSA 220 TC-O zonder accu en lader ④
Zaagbladlengte 30 cm ⑤
Artikelnummer
MA01 200 0002 ⑧
Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm ⑤
MA01 200 0003 ⑧

Andere versies: MSA 220 T zie tabel op pagina 94

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
O = Oliesensor
T = Tophandle

ZAGEN EN SNOEIEN

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
Klauw voor
MSA 220 T / MSA 220 TC-O
Grote metalen klauw voor hout
met een ruwe schors.

Artikelnummer

MA01 664 0500

Actieve informatie bij olietekort
De nieuwe MSA 220 TC-O en MSA 300 C-O zijn de eerste
STIHL accukettingzagen met ingebouwde oliesensor en
led-indicator. Wanneer het niveau van de kettingolie te laag is,
licht de led in het bedieningsdashboard op om de gebruiker
actief over het tekort te informeren. Bevat het systeem
voldoende olie, dan is het ledlampje uit. Informatie over de
oliën die we aanbevelen – STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus en
STIHL ForestPlus – vindt u op pagina 352.

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen staan op pagina 94
② Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
③ Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en
uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken
④ Met zaagblad en zaagketting

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires
vindt u vanaf pagina 16

⑤ Met lichtgewicht zaagblad
⑥ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑦ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
⑧ Voor België is Recupel inbegrepen

MS 151 TC-E

MS 201 TC-M

23,6 cm3 • 1,1 kW / 1,5 pk • 2,6 kg ①

35,2 cm3 • 1,8 kW / 2,4 pk • 3,7 kg ①
④

Lichtste professionele kettingzaag voor boomverzorging②.
Ideaal voor het verwijderen van dood hout, het inkorten van
kruinen of het verwijderen van stammen en boomstronken.
De handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart zorgen
voor eenvoudig starten. Standaard met zaagketting 1⁄4" PM3
voor ﬁjn zaagbeeld. STIHL 2-MIX-motor voor een hoger
zaagvermogen.

De krachtigste kettingzaag voor boomverzorging② uit het
STIHL assortiment. Standaard met de nieuwe versie van
STIHL M-Tronic met kalibratiefunctie voor optimaal motorvermogen vanaf de start, tegen verlies beveiligde moer op
het kettingwieldeksel, lichtgewicht zaagblad dat het totale
gewicht verlaagt.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

25 cm
1146 200 0056

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm ③
1145 200 0270

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1146 200 0057

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1145 200 0271

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm ③
1145 200 0267

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1145 200 0272

MS 194 T
31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 pk • 3,3 kg ①

Veelzijdige kettingzaag voor boomverzorging②. Voor zeer
diverse taken, zoals het inkorten van kruinen, het verwijderen
van dood hout of het verwijderen van stammen en boomstronken. Met zaagketting 3⁄8" PMM3 voor een ﬁjn zaagbeeld.
Hoger zaagvermogen dankzij STIHL 2-MIX-motor.
Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1137 200 0320

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1137 200 0363

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

R = Reddingszaag
T = Tophandle

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
② Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en
uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken
③ Met lichtgewicht zaagblad
④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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Reddingszaag
ƒ

MS 462 C-M R
72,2 cm3 • 4,4 kW / 6,0 pk • 6,5 kg ①

● Voor reddingswerken en brandbestrijding
● Speciale zaagketting met bepantsering van
slijtvast staal
● Hoog vermogen in het middelste
toerentalbereik

Voor reddingswerk en voor brandbestrijding. Snelspanner
voor een gemakkelijke bevestiging van de zaagdieptebegrenzer. STIHL M-Tronic voor optimale motorprestaties,
HD2-ﬁlter met zeer goede ﬁlterwerking. Grote startgreep en
decompressieventiel voor gemakkelijk en veilig starten van
de zaag, speciale zaagketting met bepantsering van slijtvast
metaal.
Zaagbladlengte
Artikelnummer

50 cm
1142 200 0025

Accessoires reddingszaag
(zonder afbeelding)
STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) zaagblad,
50 cm (met verwisselbare zaagbladkop)
Artikelnummer
3003 002 9421
Rapid Duro R (speciale zaagketting)
Artikelnummer
3944 000 0072
Zaagdieptebegrenzer MS 461
Artikelnummer
3003 650 6502
Zaagdieptebegrenzer MS 462
Artikelnummer
3003 650 6503

pagina

401

Veiligheidsbril Ultrasonic
Optimaal bij weinig licht en onder stoﬃge omstandigheden,
geschikt voor brildragers, langdurige bescherming tegen
damp, EN 166.

Tip voor professionele gebruikers
De speciale reddingszaag wordt in tegenstelling tot gewone
kettingzagen gebruikt bij het zogenaamde steeksnijden.
Daarbij duikt de voorste zaagbladneus in het snijmateriaal.
D.m.v. de zaagdieptebegrenzer kan de gewenste zaagdiepte
nauwkeurig vastgelegd worden.
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Elektrische
Kettingzagen
ƒ
MSE 141
230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ①

Handig licht instapmodel met een goed zaagvermogen.
Goede ergonomie voor krachtbesparend werk, zijdelingse
kettingspanner om de ketting veilig en eenvoudig aan
te spannen, olietank met transparant peilvenster, overbelastingsbeveiliging.

● Voor gelegenheidswerk, doe-het-zelvers
en landbouwers

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1208 200 0304

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1208 200 0332

● Voor werk rond de woning
● Krachtige elektromotoren met hoog
zaagvermogen
● Handige uitrustingsdetails
● Eenvoudig te starten door één druk op de
knop
MSE 170
230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ①

Lichte en comfortabele elektrische kettingzaag om brandhout
te zagen. Zeer goede ergonomie voor krachtbesparend werken,
zachte handgreep voor een goede grip en comfortabel werken,
gereedschapsloze olievuldop voor eenvoudig en veilig vullen
met zaagkettingolie, overbelastingsbeveiliging.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1209 200 0008

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1209 200 0142

Andere versies: MSE 170 C-B zie tabel op pagina 96

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen
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MSE 190 C-B

MSE 230 C-B

230 V • 1,9 kW • 4,4 kg ①

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg ①

Ideaal voor de bouw en het zagen van haardhout. Met
verbeterd zaagvermogen. Optimale ergonomie voor
gemakkelijk en krachtbesparend werken, zachte
handgreep voor een goede grip en comfortabel werken,
overbelastingsbeveiliging.

Krachtige elektrische kettingzaag voor bouwen met
hout. STIHL kettingsnelspanner voor snel en eenvoudig
opspannen van de zaagketting zonder gereedschap, zachte
handgreep voor comfortabel werken, gereedschapsloze
tankdop voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie,
overbelastingsaanduiding met led's.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

30 cm
1209 200 0012

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1209 200 0003

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1209 200 0001

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1209 200 0014

MSE 210 C-B

MSE 250

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg ①

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg ①

Krachtige elektrische kettingzaag met hoog zaagvermogen
voor het zagen van haardhout en voor bouwen met hout.
Zeer goede ergonomie voor krachtbesparend werken. STIHL
kettingsnelspanner voor eenvoudig, snel en veilig opspannen
van de zaagketting zonder gereedschap, zachte handgreep
voor comfortabel werken, gereedschapsloze olievuldop
voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie,
overbelastingsbeveiliging.

Krachtigste elektrische STIHL kettingzaag voor veeleisende
opdrachten bij houtconstructies. Met zaagketting 3⁄8" RS3
voor een hoog en constant zaagvermogen, ook bij belasting.
Zijdelingse kettingspanner, zachte handgreep voor comfortabel
werken, gereedschapsloze olievuldop voor eenvoudig en
veilig vullen met zaagkettingolie, overbelastingsaanduiding
met led's.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

35 cm
1209 200 0002

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1210 200 0000

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm
1209 200 0024

Zaagbladlengte
Artikelnummer

45 cm
1210 200 0001

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie

① Gewicht zonder kabel en zaagkettingolie, zaagblad en zaagketting
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Accessoires
en onderdelen
voor
kettingzagen
ƒ

Draagtas voor
Kettingzagen
Voor veilige opslag en transport van kettingzagen met
zaagbladlengtes tot 45 cm.
Artikelnummer

● Voor onderhoud en inspectie
● Om het werk te vergemakkelijken
● Kettingbescherming voor verschillende
zaagbladlengtes
● Draagtas of kettingzaagkoﬀer voor
transport

0000 881 0508

Koffer voor
kettingzagen
Om elke accu- en benzinekettingzaag met een zaagbladlengte
tot 50 cm (niet voor elektrische kettingzagen en de benzinekettingzagen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 en MS 881) op
te bergen en te vervoeren.
Artikelnummer

0000 900 4008

● Gereedschap en zaagbokken

Combisleutel
Om de zaagketting op te spannen bij het verwisselen van
zaagketting, zaagblad en bougie.
Sleutelwijdte 19 – 13 ①
Artikelnummer
1129 890 3401

Sleutelwijdte 19 – 16 ②
Artikelnummer
0000 890 3400

Multifunctioneel
gereedschap
Praktisch, multifunctioneel en hoogwaardig gereedschap in
een stevige kunststofbehuizing. Sleufschroevendraaier
van 3,5 mm om de carburateur in te stellen en om moeren
te reinigen, Torx® schroevendraaier TX 27, nylon tas met
gordelhouder.
Sleutelwijdte 19 - 13 ①
Artikelnummer
0000 881 5501

Sleutelwijdte 19 – 16 ②
Artikelnummer
0000 881 5502

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

ZAGEN EN SNOEIEN

NIEUW
Service Kits
Met de Service Kits voor de STIHL benzinekettingzagen
kan u eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren.
Hiervoor ontvangt u per kit een bougie, een brandstoﬃlter
en een vlies- of HD2-luchtﬁlter. Met proactieve, regelmatige
onderhoudsmomenten kan u niet alleen machinecomponenten
en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar
verhoogt u tegelijk ook de levensduur van uw kettingzaag.
Behalve de combisleutel, die u al bij uw STIHL kettingzaag
ontvangen heeft, heeft u geen extra gereedschap nodig voor
het onderhoud.

Service Kit 8 voor MS 193 C, MS 194 C
Artikelnummer
1137 007 4100

Service Kit 2 voor MS 210, MS 230, MS 250
Artikelnummer
1123 007 4100

Service Kit 12 voor MS 241, MS 362
(machinenummer > 183717483), MS 400
Artikelnummer
1140 007 4102

Service Kit 3 voor MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780,
MS 880
Artikelnummer
1124 007 4101
Service Kit 4 voor MS 441, MS 461, MS 881
Artikelnummer
1124 007 4102
Service Kit 5 voor MS 290, MS 310, MS 390
Artikelnummer
1127 007 4100
Service Kit 6 voor MS 170 (machinenummer < 501926833; < 806742306),
MS 180 (machinenummer < 507001102; < 808408057)
Artikelnummer
1130 007 4100
Service Kit 7 voor MS 170 (machinenummer > 502696762; > 806742307),
MS 180 (machinenummer > 507033949; > 808412503)
Artikelnummer
1130 007 4101

① Voor MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
② Voor MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

Service Kit 9 voor MS 171, MS 181, MS 211
Artikelnummer
1139 007 4100
Service Kit 10 voor MS 311 (machinenummer < 177141852; < 295591589),
MS 362 (machinenummer < 177600964; < 296650585), MS 391
(machinenummer < 177167777; < 293277554)
Artikelnummer
1140 007 4100
Service Kit 11 voor MS 261, MS 362 (machinenummer 177610358 – 183603946;
> 296984305)
Artikelnummer
1140 007 4101

Service Kit 13 voor MS 271, MS 291, MS 311
(machinenummer > 177198332; > 296246447), MS 391
(machinenummer > 177197832; > 295938026)
Artikelnummer
1140 007 4103
Service Kit 14 voor MS 462
Artikelnummer
1142 007 4101
Service Kit 15 voor MS 231, MS 251
Artikelnummer
1143 007 4100
Service Kit 16 voor MS 661
Artikelnummer
1144 007 4101
Service Kit 17 voor MS 500i
Artikelnummer
1147 007 4101
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Houten zaagbok
Lichte uitvoering. Voor het comfortabel zagen van haardhout,
draaglast max. 70 kg.

Brandstoffen en smeermiddelen,
Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

Artikelnummer

vindt u vanaf pagina 346

Houder

Artikelnummer

Geschikt voor
kettingzagen

0000 881 4602

1130

1130 791 5400

MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180

1139

1139 791 5400

MS 171, MS 181, MS 211,
alle uitvoeringen

1127

1127 791 5400

MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390

1143

1143 791 5400

MS 231, MS 241, MS 251,
alle uitvoeringen behalve VW

1121

1121 791 5400

MS 026, MS 260,
alle uitvoeringen behalve VW

1141

1141 791 5400

MS 261, MS 271, MS 291,
alle uitvoeringen behalve VW

1144

1144 791 5400

MS 661 C-M,
alle uitvoeringen

Laser 2-in-1①

Valrichtingaanwijzer en inkorthulp in één.
Voor het precies op maat zagen van korte
houtstukken zonder omslachtige metingen
en als valrichtingaanwijzer om de sneden
en valrichting beter te controleren. Kies de
passende houder voor uw kettingzaag

Artikelnummer

0000 400 0200

Tip voor professionele gebruikers
De laserstraal die op de bodem geprojecteerd wordt, dient
bij STIHL kettingzagen niet alleen als een vel- of peillijn die
over de ﬁlterbehuizing, de kap en het kettingwieldeksel loopt.
Hij maakt daarnaast ook een doeltreﬀendere controle van
de valrichting mogelijk. Bovendien kan u de 2-in-1 laser als
een tijdbesparende hulp inzetten om haardhout op lengte te
zagen.
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Exclusief houder

② Artikelnummer van zaagbladen, verdere informatie zie overzicht vanaf pagina 108
③ Ook voor 3005 000 4721/50 cm

Kettingbescherming voor
kettingzagen voor boomverzorging

Verlengstuk kettingbescherming

Klemt borgend in het kettingwieldeksel. Klauwaanslag wordt
afgedekt. Voor MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T en MSA 220 T.

30 cm lang, voor zaagbladen langer dan 90 cm
(0000 792 9179).

Tot 35 cm zaagbladlengte
Artikelnummer
0000 792 9160

Artikelnummer

Zaagbladaansluiting:
3006 ② voor GS 461

Zaagbladaansluiting:
3002 ② voor zaagbladen
met groefbreedte 1,6 mm

0000 792 9140

Zaagbladaansluiting:
3003 ② voor zaagbladen
met groefbreedte 1,6 mm

Zaagbladaansluiting:
3005 ② voor zaagbladen
met groefbreedte 1,3 mm

Zaagbladaansluiting:
3005 ② mini voor zaagbladen
met groefbreedte 1,1 mm

Tot 40 cm zaagbladlengte
Artikelnummer
0000 792 9161

Kettingbescherming
tot 25 cm

0000 792 9170

tot 35 cm

0000 792 9171

0000 792 9172

tot 37 cm
tot 45 cm

0000 792 9174
0000 792 9173

0000 792 9175

0000 792 9175

tot 55 cm

0000 792 9176 ③

tot 63 cm

0000 792 9177

0000 792 9177

tot 75 cm

0000 792 9178

0000 792 9178

tot 90 cm

0000 792 9179

0000 792 9179
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Hoogsnoeiers,
ACCESSOIRES
en onderdelen
ƒ

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
HTA 50
⑦
36 V • 0,8 kW ① • 3,6 kg ②

Lichte accuhoogsnoeier met hoog
zaagvermogen voor alle soorten
boomonderhoud. zaagketting
1⁄4" PM3 en zijdelingse kettingspanning. Met takkenhaak om het
snoeisel eenvoudig uit de boom
te verwijderen, halftransparante
olietank, ergonomische bedieningseenheid en deelbare schacht
voor eenvoudig transport en
plaatsbesparende opslag. Totale
lengte 280 cm.
AccessoireS:
NIEUW ⑧
Steelverlengstuk
HTA

● Als benzine- of accumachine beschikbaar
● Om struikgewas uit te dunnen
● Om fruitbomen op grote hoogte te snoeien

NIEUW steun

● Tot vijf meter reikwijdte
● Rugdraagsystemen om krachtbesparend
te werken

Zie pagina 89
HTA 50 zonder accu en lader ③
Artikelnummer
LA02 011 6400 ⑨

HTA 66

IPX4

⑦

36 V • 1,05 kW ① • 3,3 kg ②

Bijzonder lichte en stille, maar
krachtige accuhoogsnoeier voor
het onderhoud van percelen,
tuinen en boomgaarden. Met
zaagketting 1⁄4" PM3, lichte aandrijfkop met takkenhaak en harde
steel. Totale lengte 240 cm.

Accessoire:
Steun

Zie pagina 89
HTA 66 zonder accu en lader ③
Artikelnummer
LA03 200 0008 ⑨

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

NIEUW
HT 105

IPX4

⑦

31,4 cm3 • 1,05 kW / 1,4 pk • 7,9 kg ⑥

Krachtige accuhoogsnoeier. Stil
en vibratiearm. Voor professionele
gebruikers in de boomverzorging,
het onderhoud van boomgaarden
en gemeentelijke diensten.
Om bomen van hun takken te
ontdoen, dood hout of stormhout
te verwijderen en fruitbomen te
snoeien. Zaagketting 1⁄4" PM3,
lichte en compacte aandrijfkop
met robuuste takkenhaak voor
het eenvoudig verwijderen
van snoeiafval uit de boom.
Professionele telescoopsteel voor
een zeer goede geleiding, met
een snelle verstelling voor een
zeer nauwkeurige aanzet en een
nauwkeurig snoeiresultaat.
Totale lengte 270 – 390 cm.

Krachtige benzinehoogsnoeier
met STIHL 4-MIX®-motor voor
professionals in boomverzorging,
fruitteelt en gemeentediensten.
Om takken te snoeien, dood hout
of door storm beschadigde takken
te verwijderen of fruitbomen te
snoeien. Zaagketting 1⁄4" PM3,
lichte en compacte aandrijving
met geïntegreerde, robuuste
takkenhaak. Stijve telescoopsteel
met snelspanhendel voor een
nauwkeurige aanzet en een
precieze snede. Totale lengte
270 – 390 cm.

uits
chu
ifba
ar

36 V • 1,05 kW ① • 4,6 kg ②

uits
chu
ifba
ar

HTA 86

Accessoire:
Steun

Zie pagina 89
HTA 86 zonder accu en lader ③
Artikelnummer
LA03 200 0002 ⑨

4182 200 0194

36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 pk • 7,9 kg ⑥

Krachtige STIHL accuhoogsnoeier.
Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging,
het onderhoud van boomgaarden en
gemeentelijke diensten. Om bomen
van hun takken te ontdoen, dood
hout en stormhout te verwijderen en
fruitbomen te snoeien. Zaagketting
1⁄4" PM3, lichte magnesiumaandrijving
met gegoten, robuuste takkenhaak
voor het eenvoudig verwijderen van
snoeiafval uit de boom. Professionele
telescoopsteel voor een zeer goede
geleiding, met een snelle verstelling
voor een zeer nauwkeurige aanzet
en een nauwkeurig snoeiresultaat.
Voorziening voor de STIHL Smart
Connector 2 A in de behuizing.
Totale lengte 285 – 405 cm.

Krachtige benzinehoogsnoeier
met STIHL 4-MIX® motor voor
professionals in boomverzorging,
fruitteelt en gemeentediensten.
Om takken te snoeien, dood hout
of door storm beschadigde takken
te verwijderen en fruitbomen te
snoeien. Zaagketting 1⁄4" PM3,
lichte en compacte aandrijving
met geïntegreerde, robuuste
takkenhaak. Stijve telescoopsteel
met snelspanhendel voor een
nauwkeurige aanzet en een
precieze snede. Totale lengte
270 – 390 cm.

uits
chu

ifba

ar

36 V • 1,5 kW ① • 6,8 kg ④

ifba

⑦

ar

NIEUW
HT 135

IPX4

uits
chu

HTA 135

Artikelnummer

Incl. steun

HTA 135 zonder accu en lader ⑤
Artikelnummer
LA01 200 0002 ⑨

① Meer referentiewaarden voor
benzinehoogsnoeier staan op pagina 96
② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
③ Met zaagblad en zaagketting

Artikelnummer

4182 200 0198

④ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun
⑤ Met zaagblad en zaagketting en steun
⑥ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
⑦ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450

⑧ Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
⑨ Voor België is Recupel inbegrepen
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NIEUW
Service Kits
Met de Service Kits voor de STIHL benzinehoogsnoeiers
kan u eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren.
Hiervoor ontvangt u per kit een bougie, een brandstoﬃlter
en een vlies- of HD2-luchtﬁlter. Met proactieve, regelmatige
onderhoudsmomenten kan u niet alleen machinecomponenten
en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar
verhoogt u tegelijk ook de levensduur van uw kettingzaag.
Behalve de combisleutel, die u al bij uw STIHL kettingzaag
ontvangen heeft, heeft u geen extra gereedschap nodig voor
het onderhoud.
Service Kit 30 voor HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Artikelnummer
4180 007 4102
Service Kit 31 voor HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Artikelnummer
4180 007 4103

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Rugdraagsysteem
RTS
Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte
voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Geschikt
voor hoogsnoeiers: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86,
HTA 135, HTE 60; combimotoren met HT-KM of HL-KM 145°:
KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R;
Heggensnoeier: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71.
Niet te gebruiken met: KMA 130 R, HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Artikelnummer

0000 790 4400

89

Klem voor
telescoopsteel

Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm voor de
accuhoogsnoeier HTA 50. Uit aluminium, gewicht 465 g.

Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de
schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan
gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden. Geschikt
voor HT 135, HTA 86, HLA 86 en HTA 135. Bij HT 135 en
HTA 135 al in het pakket inbegrepen.

Artikelnummer

Artikelnummer

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
Steelverlengstuk HTA

LA02 820 5000

0000 790 8600

Steun

Haakse overbrenging

Om machine en accu te beschermen
tegen direct bodemcontact. Voor
HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86.

Voor HT 133, HT 135 en HTA 135.

Artikelnummer

Artikelnummer

4857 007 1001

NIEUW

4182 640 0200

Voor HT 56, HT 101 en HTE 60.

Om machine en accu te beschermen
tegen direct bodemcontact. Voor
HLA 56 en HTA 50.

Artikelnummer

HA01 007 1000

Artikelnummer

4138 640 0201
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Vermogen (kW / pk)

Opgenomen vermogen (kW)

Nominale spanning (V)

Gewicht (kg)

Vermogensgewicht (kg / kW)

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

MSA 120 C-B

1254 011 5870

30

–

0,8 ⑤ / –

0,85

36

2,7 ⑥

–

83

94

Set MSA 120 C-B
met AK 20 + AL 101

1254 011 5880

30

–

0,8 ⑤ / –

0,85

36

3,9 ⑦

–

83

94

MSA 140 C-B

1254 011 5840

30

–

0,9 ⑤ / –

1,1

36

2,7 ⑥

–

83

94

Set MSA 140 C-B
met AK 30 + AL 101

1254 011 5850

30

–

0,9 ⑤ / –

1,1

36

4,0 ⑦

–

83

94

Set MSA 140 C-B
met 2 × AK 30 + AL 101

1254 200 0004

30

–

0,9 ⑤ / –

1,1

36

4,0 ⑦

–

83

94

MS 170

1130 200 0299
1130 200 0555

30
35

30,1

1,2 / 1,6

–

–

4,1 ⑧

3,4

100

111

MS 171

1139 200 0177
1139 200 0406

30
35

31,8

1,3 / 1,8

–

–

4,3 ⑧

3,3

99

112

MS 180

1130 200 0499
1130 200 0368

30
35

31,8

1,4 / 1,9

–

–

4,1 ⑧

3,0

100

112

MS 181

1139 200 0163
1139 200 0145

30
35

31,8

1,5 / 2,0

–

–

4,3 ⑧

2,9

100

112

MS 181 C-BE

1139 200 0164
1139 200 0146

30
35

31,8

1,5 / 2,0

–

–

4,6 ⑧

3,1

100

112

MS 211

1139 200 0247
1139 200 0248

35
40

35,2

1,7 / 2,3

–

–

4,3 ⑧

2,5

100

113

MS 211 C-BE

1139 200 0249
1139 200 0250

35
40

35,2

1,7 / 2,3

–

–

4,6 ⑧

2,7

100

113

MS 231

1143 200 0217
1143 200 0358

35
40

42,6

2,0 / 2,7

–

–

4,8 ⑧

2,4

103

114

MS 231 C-BE

1143 200 0219
1143 200 0359

35
40

42,6

2,0 / 2,7

–

–

5,1 ⑧

2,6

103

114

MS 251

1143 200 0229
1143 200 0230

35
40

45,6

2,2 / 3,0

–

–

4,8 ⑧

2,2

103

114

MS 251 C-BE

1143 200 0254
1143 200 0255

35
40

45,6

2,2 / 3,0

–

–

5,1 ⑧

2,4

103

114

Artikelnummer

Cilinderinhoud (cm3)

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

Zaagbladlengte ① (cm)

90

Kettingzagen voor privégebruikers

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte.
Andere beschikbare zaaggarnituren vanaf pagina 108
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

Zaagkettingsteken

STIHL Oilomatic zaagkettingtype ④

Lichtgewicht zaagblad

Zijdelingse kettingspanner

STIHL kettingsnelspanner

Handmatige brandstofpomp

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Luchtﬁltersysteem
met voorafscheiding

HD2-ﬁlter

Gereedschapsloze benzinetankdop

Gereedschapsloze olietankdop

Overbelastingsbeveiliging

Zachte handgreep

3,4 / 3,2

AK systeem

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

3,4 / 3,2

AK systeem

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

4,3 / 4,8

AK systeem

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

4,3 / 4,8

AK systeem

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

4,3 / 4,8

AK systeem

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

6,9 / 6,4

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

•

–

–

–

–

–

–

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

6,6 / 7,8

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

–

–

–

–

–

–

–

3,5 / 3,0

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

•
•
•
•

–

4,0 / 4,5

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

3,5 / 3,0

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

3,5 / 3,5

2-MIX

3⁄8" P

PM3

3,5 / 3,5

2-MIX

3⁄8" P

PM3

3,9 / 3,9

2-MIX

3⁄8" P

PM3

3,9 / 3,9

2-MIX

3⁄8" P

PM3

3,9 / 3,9

2-MIX

.325"

RM3 Pro

3,9 / 3,9

2-MIX

.325"

RM3 Pro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

⬤
⬤
⬤

–
–
–
–

•
•
•
•

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

•

–

•

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

•

–

•

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

•

–

•

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

④ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vindt u vanaf pagina 101
⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen
⑥ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
⑦ Gewicht inclusief accu met zaagblad en zaagketting, zonder lader

•
•
•
•

⑧ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
⑨ Smalle zaaggarnituur
⑩ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen
Voor België is Recupel inbegrepen

ZAGEN EN SNOEIEN

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

91

Trillingsniveau links / rechts ③ (m/s2)

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

Opgenomen vermogen (kW)

Nominale spanning (V)

Gewicht (kg)

Vermogensgewicht (kg / kW)

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Trillingsniveau links / rechts ③ (m/s2)

1250 200 0049

30

–

1,0 ⑤ / –

1,25

36

3,1 ⑥

–

84

95

2,7 / 2,9

MSA 200 C-B

1251 200 0018
1251 200 0021

30
35

–

1,4 ⑤ / –

1,8

36

3,3 ⑥

–

84

95

4,6 / 3,9

MSA 220 C-B

1251 200 0072
1251 200 0078

35
40

–

1,7 ⑤ / –

2,1

36

3,6 ⑥

–

89

100

4,8 / 3,6

Ms 151 c-e

1146 200 0054
1146 200 0055

25
30

23,6

1,1 / 1,5

–

–

2,8 ⑦

2,5

96

110

4,9 / 4,9

MS 194 C-E

1137 200 0332
1137 200 0390

30
35

31,8

1,4 / 1,9

–

–

3,6 ⑦

2,6

101

114

3,6 / 3,6

MS 271

1141 200 0644
1141 200 0645

35
40

50,2

2,6 / 3,5

–

–

5,6 ⑦

2,2

103

115

4,5 / 4,5

MS 271 C-BE

1141 200 0653
1141 200 0654

35
40

50,2

2,6 / 3,5

–

–

6,2 ⑦

2,4

103

115

4,5 / 4,5

MS 291

1141 200 0197
1141 200 0198

40
45

55,5

2,8 / 3,8

–

–

5,6 ⑦

2,0

103

116

4,5 / 4,5

MS 311

1140 200 0198
1140 200 0199

40
45

59,0

3,1 / 4,2

–

–

6,2 ⑦

2,0

105

117

4,0 / 4,0

MS 391

1140 200 0191
1140 200 0185

40
50

64,1

3,3 / 4,5

–

–

6,2 ⑦

1,9

105

117

4,0 / 4,0

Zaagbladlengte ① (cm)

MSA 160 C-B

Artikelnummer

Vermogen (kW / pk)

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

Cilinderinhoud (cm3)

92

Kettingzagen voor de land- en tuinbouw

Kettingzagen voor bosbouw
MSA 300

NIEUW ⑩

MA02 200 0001
MA02 200 0004

35
40

–

2,5 ⑤ / –

3,0

36

5,4 ⑥

–

93

104

2,6 / 2,8

MSA 300 C-O

NIEUW ⑩

MA02 200 0021
MA02 200 0024

35
40

–

2,5 ⑤ / –

3,0

36

5,4 ⑥

–

93

104

2,6 / 2,8

MS 201 C-M

1145 200 0265
1145 200 0275
1145 200 0266
1145 200 0276

30
30
35
35

35,2

1,8 / 2,4

–

–

4,0 ⑦

2,2

99

112

3,3 / 3,3

MS 241 C-M

1143 200 0258
1143 200 0259

35
40

42,6

2,3 / 3,1

–

–

4,5 ⑦

2,0

103

115

2,9 / 2,9

MS 261 C-M

1141 200 0646
1141 200 0647

35
40

50,2

3,0 / 4,1

–

–

4,9 ⑦

1,6

105

116

3,5 / 3,5

MS 261 C-BM

1141 200 0648
1141 200 0649

35
40

50,2

3,0 / 4,1

–

–

5,1 ⑦

1,7

105

116

3,5 / 3,5

MS 261 C-M VW

1141 200 0650
1141 200 0651

35
40

50,2

3,0 / 4,1

–

–

5,1 ⑦

1,7

105

116

3,5 / 3,5

MS 362 C-M

1140 200 0495
1140 200 0490

40
45

59,0

3,5 / 4,8

–

–

5,6 ⑦

1,6

106

117

3,5 / 3,5

MS 362 C-M VW

1140 200 0507
1140 200 0547

40
45

59,0

3,5 / 4,8

–

–

5,8 ⑦

1,7

106

117

3,5 / 3,5

MS 400 C-M

1140 200 0520
1140 200 0521

40
45

66,8

4,0 / 5,4

–

–

5,8 ⑦

1,5

107

118

3,5 / 3,5

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

O = Oliesensor
V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven
zaagbladlengte. Andere beschikbare zaaggarnituren
vanaf pagina 108
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

Lichtgewicht zaagblad

Oliepomp met
hoeveelheidsregeling

STIHL kettingsnelspanner

Handmatige brandstofpomp

Decompressieklep

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Luchtﬁltersysteem
met voorafscheiding

HD2-ﬁlter

Gereedschapsloze benzinetankdop

Elektrische handgreepverwarming

Elektrische carburateurverwarming

STIHL M-Tronic

Gereedschapsloze olietankdop

Overbelastingsbeveiliging

Zachte handgreep

STIHL Smart Connector 2 A

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

AP systeem

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

AP systeem

3⁄8" P

PS3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

2-MIX

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

–

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑧

–

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

–

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

2-MIX

.325"

RM3 Pro

–

–

⬤

–

–

–

•

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

2-MIX

.325"

RM3 Pro

–

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

2-MIX

3⁄8"

RM3

–

–

⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

2-MIX

3⁄8"

RM

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

2-MIX

3⁄8"

RM

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

AP systeem

.325"

RS Pro

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

AP systeem

.325"

RS Pro

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

2-MIX

3⁄8" P

PS

⬤

⬤

⬤
–
⬤
–

–

–

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

–

2-MIX

3⁄8" P

PS

•

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

–

2-MIX

.325"

RS Pro

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

–

2-MIX

.325"

RS Pro

–

⬤

–

⬤

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

–

2-MIX

.325"

RS Pro

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS
RS

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

–

④ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vindt u vanaf pagina 101
⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen
⑥ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
⑦ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

•
•
•

•
•
•
•
•

⑧ Smalle zaaggarnituur
⑨ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen
⑩ Leverbaar vanaf voorjaar 2022!

•
•

ZAGEN EN SNOEIEN

STIHL Oilomatic zaagkettingtype ④

AP systeem

Zijdelingse kettingspanner

Zaagkettingsteken

93

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

Vermogen (kW / pk)

Opgenomen vermogen (kW)

Nominale spanning (V)

Gewicht (kg)

Vermogensgewicht (kg / kW)

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Trillingsniveau links / rechts ③ (m/s2)

MS 462 C-M

1142 200 0028
1142 200 0094

50
63

72,2

4,4 / 6,0

–

–

6,0 ⑥

1,4

108

119

4,8 / 3,6

MS 462 C-M VW

1142 200 0029
1142 200 0096

50
63

72,2

4,4 / 6,0

–

–

6,1 ⑥

1,4

108

119

4,8 / 3,6

MS 500¡

1147 200 0000
1147 200 0001

50
63

79,2

5,0 / 6,8

–

–

6,2 ⑥

1,2

106

119

4,2 / 4,0

MS 500¡ W

1147 200 0003
1147 200 0004

50
63

79,2

5,0 / 6,8

–

–

6,3 ⑥

1,3

106

119

4,2 / 4,0

MS 661 C-M

1144 200 0364
1144 200 0322

50
63

91,1

5,4 / 7,3

–

–

7,4 ⑥

1,4

105

118

6,9 / 5,6

MS 661 C-M W

1144 200 0415
1144 200 0346

50
63

91,1

5,4 / 7,3

–

–

7,6 ⑥

1,4

105

118

6,9 / 5,6

MS 881

1124 200 0201
1124 200 0199
1124 200 0200

63
75
90

121,6

6,4 / 8,7

–

–

9,9 ⑥

1,5

106

118

8,9 / 8,9

Artikelnummer

Cilinderinhoud (cm3)

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

Zaagbladlengte ① (cm)

94

Kettingzagen voor bosbouw

Kettingzagen voor boomverzorging
MSA 161 T

1252 200 0043
1252 200 0044

25
30

–

1,0 ⑤ / –

1,25

36

2,5 ⑦

–

83

94

2,1 / 2,2

MSA 220 T

NIEUW ⑨

MA01 200 0021
MA01 200 0022

30
35

–

1,7 ⑤ / –

2,1

36

3,3 ⑦

–

94

104

3,4 / 3,0

MSA 220 TC-O

NIEUW ⑨

MA01 200 0002
MA01 200 0003

30
35

–

1,7 ⑤ / –

2,1

36

3,3 ⑦

–

94

104

3,4 / 3,0

MS 151 TC-E

1146 200 0056
1146 200 0057

25
30

23,6

1,1 / 1,5

–

–

2,6 ⑥

2,4

96

109

4,9 / 4,9

MS 194 T

1137 200 0320
1137 200 0363

30
35

31,8

1,4 / 1,9

–

–

3,3 ⑥

2,4

100

112

3,6 / 3,6

MS 201 TC-M

1145 200 0270
1145 200 0271
1145 200 0267
1145 200 0272

30
30
35
35

35,2

1,8 / 2,4

–

–

3,7 ⑥

2,1

100

113

3,5 / 3,1

1142 200 0025

50

72,2

4,4 / 6,0

–

–

6,5 ⑥

1,5

108

119

3,3 / 2,7

Reddingszaag
MS 462 C-M R

⬤ Standaard

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Reddingszaag

T = Tophandle
V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte.
Andere beschikbare zaaggarnituren vanaf pagina 108
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

Oliepomp met
hoeveelheidsregeling

Zijdelingse kettingspanner

STIHL kettingsnelspanner

Handmatige brandstofpomp

Decompressieklep

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Luchtﬁltersysteem
met voorafscheiding

HD2-ﬁlter

Gereedschapsloze benzinetankdop

Elektrische handgreepverwarming

Elektrische carburateurverwarming

STIHL M-Tronic

STIHL Injection

Gereedschapsloze olietankdop

Overbelastingsbeveiliging

Zachte handgreep

3⁄8"

RS
RS

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS
RS

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS
RS

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS
RS

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

2-MIX

.404"

RS

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

AP systeem

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

AP systeem

3⁄8" P

PS3

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

AP systeem

3⁄8" P

PS3

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

2-MIX

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

–

–

⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

2-MIX

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8" P

PS3

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

⬤

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RDR

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

–

–

④ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vindt u vanaf pagina 101
⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen
⑥ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

⑦ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
⑧ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen
⑨ Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
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Lichtgewicht zaagblad

2-MIX

STIHL Oilomatic zaagkettingtype ④

Zaagkettingsteken
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STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

Zaagbladlengte ① (cm)

Cilinderinhoud (cm3)

Vermogen (kW / pk)

Opgenomen vermogen (kW)

Nominale spanning (V)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Trillingsniveau links / rechts ③ (m/s2)

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

Artikelnummer

96

MSE 141

1208 200 0304
1208 200 0332

30
35

–

–

1,4

230

3,6 ⑥

90

101

3,3 / 4,2

MSE 170

1209 200 0008
1209 200 0142

30
35

–

–

1,7

230

3,8 ⑥

92

103

2,9 / 3,4

MSE 170 C-B

1209 200 0009
1209 200 0141

30
35

–

–

1,7

230

3,9 ⑥

92

103

2,9 / 3,4

MSE 190 C-B

1209 200 0012
1209 200 0001

30
35

–

–

1,9

230

3,9 ⑥

92

103

2,9 / 3,4

MSE 210 C-B

1209 200 0024
1209 200 0002

30
35

–

–

2,1

230

4,0 ⑥

93

104

3,4 / 4,2

MSE 230 C-B

1209 200 0003
1209 200 0014

35
40

–

–

2,3

230

4,1 ⑥

93

104

3,4 / 4,2

MSE 250

1210 200 0000
1210 200 0001

40
45

–

–

2,5

230

4,6 ⑥

94

105

3,1 / 4,1

LA02 011 6400

25

–

0,57 ⑤ / –

0,8

36

3,6 ⑦

78

94

0,5 / 1,0

LA03 200 0008

25

–

0,74 ⑤ / –

1,05

36

3,3 ⑦

78

93

1,0 / 1,0

–

0,74 ⑤ / –

36

4,6 ⑦

77

93

1,0 / 1,0

92

108

5,0 / 5,5

Elektrische kettingzagen

Hoogsnoeiers
HTA 50

NIEUW

HTA 66

LA03 200 0002

HTA 86
HT 105

NIEUW

HTA 135
HT 135

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

NIEUW

30

1,05

4182 200 0194

30

31,4

1,5 / 1,4

–

–

7,9 ⑧

LA01 200 0002

30

–

1,2 ⑤ / –

1,5

36

6,8 ⑨

84

96

4,3 / 5,1

4182 200 0198

30

36,3

1,4 / 1,9

–

–

7,9 ⑧

92

109

4,3 / 4,8

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte.
Andere beschikbare zaaggarnituren vanaf pagina 108
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
④ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vindt u vanaf pagina 101

Zaagkettingsteken

STIHL Oilomatic zaagkettingtype ④

Totale lengte met zaaggarnituur (cm)

Lichtgewicht zaagblad

Zijdelingse kettingspanner

STIHL kettingsnelspanner

STIHL antivibratiesysteem

STIHL ErgoStart

Gereedschapsloze olietankdop

Overbelastingsbeveiliging

Led-overbelastingsaanduiding

Zachte handgreep

Automatische decompressie

STIHL Smart Connector 2 A

–

0,3

3⁄8" P

PM3 ⑩

–

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

0,5

3⁄8" P

PM3 ⑩

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

4,0

3⁄8" P

PM3 ⑩

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

–

–

–

4,0

3⁄8" P

PM3

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

–

–

–

4,0

3⁄8" P

PM3

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

–

–

–

4,0

3⁄8" P

PM3

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

4,0

3⁄8"

RS3

–

–

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

AK systeem

–

1⁄4"

PM3

280

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

AP systeem

–

1⁄4" P

PM3

240

–

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

–

–

AP systeem

–

1⁄4" P

PM3

270 – 390

–

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

–

–

4-MIX®

–

1⁄4" P

PM3

270 – 390

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

–

⬤

–

AP systeem

–

1⁄4" P

PM3

285 – 405

–

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

–

•

4-MIX®

–

1⁄4" P

PM3

270 – 390

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

–

⬤

–

⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen
⑥ Gewicht zonder kabel en zaagkettingolie, zaagblad en zaagketting
⑦ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
⑧ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

⑨ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun
⑩ Smalle zaaggarnituur
Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen
Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
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STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

STIHL zaagkettingen en
zaagbladen
ƒ
VOOR DE GROOTSTE PRECISIE EN EEN EXACTE SNEDE
Vellen, takken verwijderen, uitdunnen, opschonen: wat u met uw kettingzaag of
hoogsnoeier ook wilt doen, dankzij het grote aantal varianten van de STIHL
zaagkettingen en zaagbladen kan u voor elke opdracht de optimale uitrusting kiezen.

NIEUW
Sneller en eenvoudiger slijpen

LAngere levensduur

+10 % zaagvermogen

LAnger scherp

HEXA ZAAGKETTING + VIJL
ƒ
Het professionele zaagsysteem exclusief
voor STIHL
Met het gepatenteerde Hexa zaagsysteem zet STIHL een nieuwe maatstaf op het vlak van zaagvermogen, slijpen
en levensduur. Het systeem bestaat uit een Hexa zaagketting en een Hexa vijl. Zijn eﬃciëntie en tijdwinst in uw
dagelijks werk van groot belang? Dan is Hexa de juiste oplossing voor u! De Hexa zaagketting valt niet alleen op
met haar zaagvermogen, maar ook op het vlak van onderhoudsvriendelijkheid. De vorm van de vijl is optimaal
afgestemd op die van de zaagtanden waardoor het mogelijk is om de zaag zeer snel en eenvoudig te slijpen
met een zo goed als perfect resultaat. In vergelijking met andere zaagkettingen, zoals de 3⁄8" RS, moet de Hexa
duidelijk minder vaak geslepen worden en krijgt ze daardoor een langere levensduur. Probeer nu het nieuwe
STIHL Hexa zaagsysteem uit en overtuig u zelf!

+10 % zaagvermogen
In combinatie met de smalle zaagsnede bezorgt de
speciale Hexa slijpwijze de zaagketting 3⁄8" Hexa Rapid
een 10 % hoger zaagvermogen dan de zaagketting 3⁄8"
Rapid Super – voor een maximaal vermogen bij het vellen.

Sneller en eenvoudiger slijpen
Doordat de Hexa vijl optimaal in de Hexa zaagtand
past, gaat het slijpen duidelijk sneller en eenvoudiger
dan met een ronde vijl. Bij elke slijpbeurt wordt de
ideale slijphoek aangenomen.

LAnger scherp
Omdat de vorm van de vijl perfect op die van de
zaagtanden afgestemd is, kan de Hexa zaagketting
perfect geslepen worden, zaagt ze sneller en blijft ze
ook nog opvallend langer scherp.

LAngere levensduur
Omdat de zaagketting 3⁄8" RH minder vaak geslepen
moet worden, heeft ze een langere levensduur.

99
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Kettingzagen, hoogsnoeiers
en zaaggarnituren

De zaaggarnituren in detail
ƒ
01

02
02

03

03

04

04

01

De juiste zaagketting vinden
Om de ketting te vinden die het best bij uw behoeften past, moet u over een aantal
gegevens beschikken waarmee u kettingzaag, zaagblad en zaagketting perfect kan
combineren. Op het serviceveld op het zaagblad vindt u de volgende vier gegevens:
01

ZaagbLAdlengte
De gekozen lengte hangt af van
het beoogde gebruik.

02

Kettingsteken
De kettingsteek geeft
de gemiddelde afstand tussen
de klinknagels aan. De steek van
de ketting, zaagblad en de motor
moeten op elkaar afgestemd zijn.

03

Aantal
aandrijfschakels
Het aantal aandrijfschakels
bepaalt de lengte van de ketting.
Deze waarde verwijst enkel naar
de aandrijfschakels, niet naar de
zaagtanden.

04

groefbreedte / dikte
aandrijfschakels
De ketting wordt met de
aandrijfschakels in het zaagblad
geleid. De groefbreedte van het
zaagblad en de dikte van de
aandrijfschakels moeten dus
overeenstemmen.

Kies het kettingtype dat het best bij
uw behoeften past. Het kettingtype
wordt bepaald door de vorm van de
zaagtanden. U heeft de keuze tussen
de volgende kettingtypes:
Micro Super

Hexa

Duro

Gedetailleerde informatie vindt u op
pagina 101.

Met deze informatie kan u het
11-cijferige artikelnummer van uw
gewenste zaagketting bepalen:
a

4-cijferig artikelnummer
Afhankelijk van kettingtype,
kettingsteek en groefbreedte /
dikte aandrijfschakels. U vindt
ze op pagina 101.

b

+ 000

c

+ 00 + benodigd aantal
aandrijfschakels
Het benodigde aantal aandrijfschakels is afhankelijk van de
zaagbladlengte en staat
vermeld op het zaagblad of
op pagina 108. Het aantal
aandrijfschakels bepaalt de lengte
van de ketting. Als het aantal
aandrijfschakels groter is dan of
gelijk is aan 100, wordt de tweede
0 verwijderd om een 11-cijferig
bestelnummer te verkrijgen.

3670 000 0056
a

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

b

c

Zaagkettingen
ƒ

101

Micro

Micro zaagkettingen zijn bijzonder betrouwbaar en
comfortabel in gebruik. De zaagketting met halve beiteltand
biedt een hoge zaagkwaliteit en vermindert de trillingen
tijdens het zagen. Zeer eenvoudig te slijpen. Geschikt voor
gelegenheidswerkers en landbouwers.

Zaagkettingen Micro

● Zwitsers precisiewerk uit de STIHL fabriek
in Wil

Trillingsarme zaagketting, hoge snijkwaliteit, robuust
en beperkte neiging tot schokken.

● Buitengewone zaagprestaties
● Elektrolytisch verchroomde zaagtanden
van speciaal staal en geharde klinknagels
● Optimaal afgestemd op het zaagblad en de
kettingzaag

1⁄4" P

1⁄4"

3⁄8" P .325"

3⁄8"

.404"

3650

–

1,3 mm

–

3660

3613

3693 ②

1,5 mm ①

–

–

–

3685

3651

–

1,6 mm

–

–

–

3686

3652

3668

Zaagkettingen Micro 3

Terugslagarme en trillingsarme zaagketting met
knobbelaandrijfschakels. Hoge snijkwaliteit, soepel
zaaggedrag, robuust en beperkte neiging tot schokken.
1⁄4" P

1⁄4"

3⁄8"

.404"

1,1 mm

3670

–

3⁄8" P .325"
3610 ②

–

–

–

1,3 mm

–

–

3636

3695 ②

3662

–

1,5 mm ①

–

–

–

3688

–

–

1,6 mm

–

–

–

3689

3664

–

① Kettingen voor zagen van andere fabrikanten
② Smalle zaaggarnituur
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NIEUW
Hexa

Super

Super zaagkettingen hebben een zeer hoog zaagvermogen.
Dat is te danken aan de volle beiteltanden en de lage
zaagweerstand. De zaagkettingen Super lenen zich daardoor
ideaal voor de professionele bosbouw en houtkap.

Hexa zaagkettingen onderscheiden zich door de speciﬁeke
vorm van de snijtanden. De gepatenteerde slijpvorm staat
borg voor het hoogste zaagvermogen in het assortiment van
STIHL. De Hexa ketting is met een zeshoekige vijl eenvoudig
manueel te slijpen. Daardoor is ze de ideale zaagketting voor
de professionele bosbouw en houtkap.

Super zaagkettingen

HEXA zaagkettingen

Trillingsarme, uitstekend presterende zaagketting voor
professioneel gebruik. Extreem hoog zaag- en steekvermogen,
hoge snijkwaliteit en beperkte neiging tot schokken.

Bijzonder duurzame en veelzijdige 3⁄8" zaagketting met
de speciﬁeke Hexa tandvorm van STIHL die 10 % meer
zaagvermogen biedt dan de 3⁄8" RS. Dankzij de speciaal
aangepaste Hexa vijl is de zaagketting eenvoudig te slijpen en
blijft ze duidelijk langer scherp dan andere zaagkettingen.

1⁄4" P

1⁄4"

3⁄8" P .325"

3⁄8"

.404"

3623

–

1,3 mm

–

–

3617

3690 ②

1,5 mm ①

–

–

–

3638

3622

–

1,6 mm

–

–

–

3639

3621

3946

1,6 mm

1⁄4" P

1⁄4"

–

–

3⁄8" P .325"
–

–

3⁄8"

.404"

3132

–

Super 3 zaagkettingen

hexa 3 zaagkettingen

Terugslagarme en trillingsarme uitstekend presterende
ketting met knobbelaandrijfschakels. Hoog zaag- en
steekvermogen, hoge snijkwaliteit en beperkte neiging tot
schokken.

Terugslag- en trillingsvrije Hexa ketting met verhoogde
aandrijfschakel. Hoog steek- en zaagvermogen bij een hoge
zaagkwaliteit en beperkte ratelneiging.

1⁄4" P

1⁄4"

1,3 mm

–

–

1,6 mm

–

–

3⁄8" P .325"

3⁄8"

.404"

3616

3694 ②

3624

–

–

–

3626

–

1,6 mm

1⁄4" P

1⁄4"

–

–

3⁄8" P .325"
–

ZAAGGARNITUREN VOOR
STEEN- EN BETONZAAG

DE HEXA ZESKANTVIJL

vindt u VANAF Pagina 151

vindt u op Pagina 110

① Kettingen voor zagen van andere fabrikanten
② Smalle zaaggarnituur

③ Als het aantal aandrijfschakels drie cijfers telt, dan valt de tweede
nul weg zodat er een artikelnummer met elf cijfers ontstaat

–

3⁄8"

.404"

3134

–
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Duro

Duro zaagkettingen zijn extreem robuust en bestand tegen
slijtage. Dankzij hun hardmetalen bepantsering blijven de
kettingen minstens tien keer langer scherp dan bij standaard
zaagkettingen. Daarom zijn de Duro zaagkettingen ideaal voor
het zagen van vuil hout.

Samenstelling van het
Artikelnummer voor Zaagkettingen

Duro 3 zaagkettingen

Voorbeeld:

Artikelnummer
onderdeel

00 + Vereist aantal
aandrijfschakels ③

000
Artikelnummer

3670

000

0056

3670 000 0056

Extreem robuuste en terugslagarme hardmetalen zaagketting
met knobbelaandrijfschakels voor veeleisende toepassingen.
Blijft zonder slijpbeurt tot tienmaal langer scherp dan
standaard zaagkettingen. Extreem robuust, hoog belastbaar,
trillingsarm.
1⁄4" P

1⁄4"

3⁄8" P .325"

3⁄8"

.404"

3681

–

1,3 mm

–

–

3612

3696 ②

1,5 mm ①

–

–

–

–

3682

–

1,6 mm

–

–

–

–

3683

–

NIEUW
Upgrade Kits Hexa
ƒ
Om uw STIHL kettingzaag eenvoudig om te bouwen
voor het nieuwe Hexa zaagsysteem

Artikelnummer

Bruikbaar bij

Zaagbladlengte (cm)

Zaagkettingsteken

Dikte aandrijfschakels (mm)

2 × zaagkettingen

Inhoud per kit:
2 × Hexa zaagkettingen
1 × Hexa vijl (5,2 × 200 mm)
1 × houten greep voor Hexa vijl

UPGRADE KIT 2

3132 007 4700

MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i

40

3⁄8"

1,6

3132 000 0060

UPGRADE KIT 3

3132 007 4701

MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i

45

3⁄8"

1,6

3132 000 0066

UPGRADE KIT 4

3132 007 4702

MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661

50

3⁄8"

1,6

3132 000 0072

UPGRADE KIT 5

3132 007 4703

MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661

63

3⁄8"

1,6

3132 000 0084

Upgrade Kits Hexa
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Zaagkettingen voor speciale toepassingen
ƒ
Bij STIHL vindt u altijd een kettingzaag die aangepast is aan uw behoeften. Ons assortiment omvat kettingen die speciaal
ontworpen zijn voor speciﬁeke toepassingen. En STIHL biedt ook aangepaste zaagbladen aan.

Carvingzaag

MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194
201 / 211

Carving,
30 cm

Steek (inch)

Speciale zaagketting voor houtsnijwerk. Trillingsarm, zeer goede zaagprestaties. Door het
ingekorte tanddak is het niet meer nodig om tijdens het steken te drukken. Haalt een duidelijk
hogere steeksnelheid dan gebruikelijke 1⁄4" zaagkettingen.

Zaagkettingen

Zaagblad

1⁄4" P

3670 000 0064 ①

3005 000 3105

1⁄4"

3661 000 0064

3005 000 3205

Reddingszaag (RDR)

Steek (inch)

Rollomatic ES,
50 cm

Speciale zaagketting voor de zwaarste toepassingen bij brandweer- en hulpdiensten en bij
technische ondersteuning (bijv. hout met nagels, cement en gepantserd glas). De zaagtanden
hebben een volledige bepantsering van slagvaste, hardmetalen plaatjes.

MS 462 C-M R

3⁄8"

Zaagkettingen

Zaagblad

3944 000 0072

3003 002 9421

Zagen – kettingzaag / klover (RMHS, RMH)
Zaagketting die kan gebruikt worden op speciale machines voor het mechanisch oogsten van
hout of het robuust en duurzaam zagen van haardhout. De verminderde spanning maakt het
mogelijk om de vorming van scheuren te verminderen en verhoogt de levensduur van de ketting.
Mag niet gebruikt worden op handbediende kettingzagen. Raadpleeg uw dealer voor meer
informatie.

Overlangse zagen (RMX, PMX)
Speciale zaagketting voor overlangs zaagwerk. Kan gebruikt worden op overlangse zagen
of bandzagen. Zaagkettingen met halve beiteltand bieden een uitstekende snijkwaliteit, een
verminderd trillingsniveau en soepel zaaggedrag. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

ZAGEN EN SNOEIEN

NIEUW

– Leverbaar vanaf voorjaar 2022!

Altijd gebruiksklaar met
de STIHL Cut kits
ƒ

Artikelnummer

Bruikbaar bij

Zaagbladlengte (cm)

Zaagkettingsteken

Dikte aandrijfschakels
(mm)

STIHL Oilomatic
zaagkettingtype ③

2 × zaagkettingen

1 × zaagblad

STIHL zaagkettingen en zaagbladen staan garant voor de hoogste precisie en een exacte snede
bij de meest uiteenlopende opdrachten. Om het hoge zaagvermogen van uw kettingzaag te
behouden, moet u het zaaggarnituur proactief en regelmatig onderhouden – want ook de
beste zaagketting wordt na verloop van tijd bot. Uw zaagketting kan u bij uw STIHL
dealer laten slijpen of u kan ze ook zelf slijpen. Als u tijdens het werk daar
de kans niet toe heeft of wanneer het zaaggarnituur vervangen moet
worden, bieden we u ook daarvoor de juiste oplossing! De nieuwe STIHL
Cut Kits zijn speciﬁek voor elke machine samengesteld met telkens twee
zaagkettingen en een zaagblad in een voordeelpakket. Zo heeft u het
optimale zaaggarnituur voor uw kettingzaag of uw GTA 26 altijd en overal
bij de hand. Wees op elk moment volledig klaar om te werken – met de
nieuwe STIHL Cut Kits!

3007 000 9900

GTA 26

10

1⁄4" P

1,1

PM3

3670 000 0028

3007 003 0101

Cut Kits
Cut Kit 1
Cut Kit 2

3005 000 9900

MS 170, MS 171

30

3⁄8" P

1,1

PM3 ②

Cut Kit 3

3005 000 9901

MS 170, MS 171,
MS 180, MS 181

35

3⁄8" P

1,1

PM3 ②

3610 000 0050

3005 008 3909

Cut Kit 4

3005 000 9902

MS 180, MS 211, MS 231

35

3⁄8" P

1,3

PM3

3636 000 0050

3005 000 4809

Cut Kit 5

3005 000 9903

MS 211

40

3⁄8" P

1,3

PM3

3636 000 0055

3005 000 4813

Cut Kit 6

3005 000 9904

MSA 120, MSA 140,
MSA 160, MS 151

30

1⁄4" P

1,1

PM3

3670 000 0064

3005 008 3405

Cut Kit 7

3005 000 9905

MSA 200

35

1⁄4" P

1,1

PM3

3670 000 0072

3005 008 3409

Cut Kit 8

3005 000 9906

MSA 220

35

3⁄8" P

1,3

PS3

3616 000 0050

3005 000 4809

Cut Kit 9

3005 000 9908

MS 251

40

.325"

1,3

RM3 Pro

3695 000 0062

3005 000 7013

Cut Kit 10

3003 000 9901

MS 261, MS 271, MS 291,
MSA 300

40

.325"

1,3

RS Pro

3690 000 0067

3003 000 3313

Cut Kit 11

3003 000 9902

MS 261, MS 271, MS 291

40

.325"

1,3

RM3 Pro

3695 000 0067

3003 000 3313

① Standaard zaagketting, geen speciale carving zaagketting
② Smalle zaaggarnituur
③ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vindt u vanaf pagina 101

3610 000 0044

3005 000 3905
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Zaagbladen
ƒ

Lichtgewicht zaagbladen
ƒ
STIHL kiest consequent voor een licht gewicht, ook bij
de zaagbladen. Daarbij heeft u de keuze tussen E-Light
en ES-Light zaagbladen. Zowel voor kleine, lichte zagen
als voor krachtige velzagen bieden we u de geschikte
oplossing. Technische details over de zaagbladen vindt
u op pagina 456.

STIHL Rollomatic E Mini Light

● Voor de meest uiteenlopende
toepassingen
● Van hoogwaardig en zeer
bestendig staal
● Optimale omzetting van het
motorvermogen in zaagvermogen

Lichtgewicht zaagblad voor lichter werken met
hoogsnoeiers of bij de oogst van dun hout.
Gewichtsvoordeel tot 25 % (bij 35 cm lengte).

STIHL Rollomatic E Light

Dit lichtgewicht zaagblad bestaat uit drie elektrisch
aan elkaar gelaste, stalen platen. De vrije ruimtes zijn
opgevuld met polyamide dat met glasvezel is versterkt.
Tot 30 % gewichtsbesparing (bij een lengte van
40 cm) in vergelijking met conventionele zaagbladen.
Onderhoudsvrij door het gesloten lager voor het
kettingwiel in de neus.

STIHL rollomatic es light

Uit speciaal slijtvast staal. De vrije ruimten zijn
uitgefreesd en werden met een speciale laserprocedure
gelast. Stabiel hol lichaam met buigzame boven- en
onderconstructie, 30 % gewichtsbesparing tegenover
de Rollomatic ES, schuin oliekanaal STIHL Ematic,
vervangbare zaagbladneus. Onderhoudsvrij door het
gesloten lager voor het kettingwiel in de neus.

STIHL Rollomatic E Mini

Zeer smal zaagblad. Voor zaagkettingen met een
aandrijfschakel van 1 mm.

STIHL Rollomatic E

107

STIHL Duromatic E

Massief zaagblad voor werkzaamheden met kettingzagen
met een gemiddeld tot hoog vermogen. Uiterst stevig, door
een bepantsering van een met slijtvast staal beschermde
zaagbladneus, STIHL Ematic met schuine oliesmeerkanalen
voor een optimale smering.

STIHL Carving
Het zaagblad bestaat uit drie elektrisch aan elkaar gelaste
metaalplaten, waarbij de middelste een grote uitsparing
vertoont. Laag gewicht, hoge stabiliteit, verkrijgbaar met
een kleine en grote zaagbladneus. Onderhoudsvrij door het
gesloten lager voor het kettingwiel in de neus.

STIHL rollomatic es

Voor de hoogste professionele vereisten op machines met een
hoog vermogen. Massief en bijzonder stijf zaagblad, volledig
vervangbare zaagbladneus, elliptisch gevormde, schuine
oliesmeerkanalen voor een optimale smering. Onderhoudsvrij
door het gesloten lager voor het kettingwiel in de neus.

Tip voor professionele gebruikers
De gesloten lagers van de kettingwielen van de
zaagbladneuzen zorgen voor een lange levensduur en
minder onderhoud. Zo wordt nasmeren overbodig.
Dat spaart tijd, maar ook het milieu en uw portemonnee.

Driedelig carvingzaagblad met massieve zaagbladneus van
stelliet. Voor houtsnijders en professionele boomverzorgers
bij het zagen op zeer kleine radius. Extreem terugslagarm,
licht, lange levensduur. Markeringen op het zaagblad maken
het mogelijk om de juiste positie van de zaagbladneus te
bepalen tijdens het zagen.
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Super 3
Artikelnummer onderdeel

NIEUW Hexa
Artikelnummer onderdeel

NIEUW Hexa 3
Artikelnummer onderdeel

Duro 3
Artikelnummer onderdeel

1⁄4" P

1,1

28

–

3670

–

–

–

–

–

MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T,
MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160,
MSA 160 T, MSA 200

25

1⁄4" P

1,1

56

–

3670

–

–

–

–

–

30

1⁄4" P

1,1

64

–

3670

–

–

–

–

–

35

1⁄4" P

1,1

72

–

3670

–

–

–

–

–

25

1⁄4" P

1,1

57

–

3670

–

–

–

–

–

30

1⁄4" P

1,1

65

–

3670

–

–

–

–

–

30

3⁄8" P

1,1

44

–

3610

–

–

–

–

–

35

3⁄8" P

1,1

50

–

3610

–

–

–

–

–

40

3⁄8" P

1,1

55

–

3610

–

–

–

–

–

30

3⁄8" P

1,3

44

–

3636

3617

3616

–

–

3612

35

3⁄8" P

1,3

50

–

3636

3617

3616

–

–

3612

40

3⁄8" P

1,3

55

–

3636

3617

3616

–

–

3612

37

3⁄8

1,6

56

–

–

–

3626

–

–

3683

40

3⁄8

1,6

60

–

–

–

3626

–

–

3683

40

3⁄8

1,6

60

–

–

–

3626

–

–

3683

45

3⁄8

1,6

66

–

–

–

3626

–

–

3683

30

3⁄8" P

1,3

44

–

3636

–

3616

–

–

3612

35

3⁄8" P

1,3

50

–

3636

–

3616

–

–

3612

40

3⁄8" P

1,3

55

–

3636

–

3616

–

–

3612

35

.325

1,6

56

–

3689

3639

–

–

–

3667

35

.325

1,3

56

3693

3695

3690

3694

–

–

3696

40

.325

1,6

62

–

3689

3639

–

–

–

3667

40

.325

1,3

62

3693

3695

3690

3694

–

–

3696

32

.325

1,6

56

3686

3689

3639

–

–

–

3667

35

.325

1,3

60

3693

3695

3690

3694

–

–

3696

37

.325

1,6

62

3686

3689

3639

–

–

–

3667

40

.325

1,3

67

3693

3695

3690

3694

–

–

3696

40

.325

1,6

67

3686

3689

3639

–

–

–

3667

35

3⁄8

1,6

54

–

–

–

–

–

–

–

37

3⁄8

1,6

56

3652

3664

3621

3626

–

–

3683

MSA 161 T

MS 170, MS 171, MS 180 ②, MS 181, MS 193,
MS 194, MSE 141, MSE 170
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231 ③,
MS 241, MSE 170 ③, MSE 190 ③, MSE 200 ③,
MSE 210 ③, MSE 230 ③, MSa 220 C-B

MSE 250

MS 201 T, MSA 220 T

MS 251 ③

MS 261, MS 271, MSA 300

MS 291, MS 311, MS 362, MS 391

MS 400, MS 462, MS 500¡, MS 661

MS 500¡, MS 661
MS 661

MS 880 ④, MS 881 ④

Super
Artikelnummer onderdeel

Aantal aandrijfschakels

10

MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T,
MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200

Micro 3
Artikelnummer onderdeel

Dikte aandrijfschakels/
groefbreedte (mm)

gta 26
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Micro
Artikelnummer onderdeel

Steek (inch)
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Zaagbladlengte ① (cm)

108

Zaagkettingen

40

3⁄8

1,6

60

3652

3664

3621

3626

3132

3134

3683

40

3⁄8

1,6

60

3652

3664

3621

3626

3132

3134

3683

45

3⁄8

1,6

66

3652

3664

3621

3626

3132

3134

3683

40

3⁄8

1,6

60

3652

3664

3621

3626

3132

3134

3683

45

3⁄8

1,6

66

3652

3664

3621

3626

3132

3134

3683

50

3⁄8

1,6

72

3652

–

3621

3626

3132

3134

3683

63

3⁄8

1,6

84

3652

–

3621

3626

3132

3134

3683

71

3⁄8

1,6

91

–

–

3621

3626

3132

3134

–

80

3⁄8

1,6

105

–

–

3621

3626

–

–

–

90

3⁄8

1,6

114

–

–

3621

3626

–

–

–

53

.404

1,6

68

3668

–

3946

–

–

–

–

63

.404

1,6

80

3668

–

3946

–

–

–

–

75

.404

1,6

91

3668

–

3946

–

–

–

–

90

.404

1,6

104

3668

–

3946

–

–

–

–

90

.404

1,6

108

3668

–

3946

–

–

–

–

Hoogsnoeiers

Zaagkettingen

HT 56, HT 101, HT 133, HT 135, HTA 50,
HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60

25

1⁄4" P

1,1

56

–

3670

–

–

–

–

–

30

1⁄4" P

1,1

64

–

3670

–

–

–

–

–

HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60

30

3⁄8" P

1,1

44

–

3610

–

–

–

–

–

① De werkelijke snijlengte is korter
dan de aangegeven zaagbladlengte
② Vanaf bouwjaar 2014

③ Bij MS 231 en MS 251 (35 en 40 cm zaagbladlengte) en bij MSE 170, MSE 210 en MSE 230 (30, 35 en 40 cm zaagbladlengte)
samen met de kettingsnelspanner en kettingwiel met zeven tanden moet er telkens een schakel meer gebruikt worden
④ Geldt voor een kettingwiel met zeven tanden. Bij een kettingwiel met acht tanden moet er één schakel meer gebruikt worden

Rollomatic E
Artikelnummer

Light 04
Artikelnummer

Rollomatic ES
Artikelnummer

Aantal tanden in
neuskettingwiel

Duromatic E
Artikelnummer

–

3007 003 0101

–

–

–

–

–

–

–

–

3005 008 3403

–

–

8

–

–

–

–

3005 008 3405

–

–

8

–

–

–

–

3005 008 3409

–

–

8

–

109

Zaagbladen

–

–

–

3005 008 3403

–

–

8

–

–

–

–

3005 008 3405

–

–

8

–

3005 000 7605 ⑤

–

–

3005 000 3905

–

–

7

–

3005 000 7609 ⑤

–

–

3005 008 3909

–

–

7

–

–

–

–

3005 008 3913

–

–

7

–

3005 000 7405

–

–

3005 000 4805

–

–

9

–

3005 000 7409

–

–

3005 000 4809

–

–

9

–

3005 000 7413

–

–

3005 000 4813

–

–

9

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

3003 000 7713

–

9

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

3003 008 7717

–

10

–

3005 000 7405

–

–

3005 000 4805

–

–

9

–

3005 000 7409

–

–

3005 000 4809

–

–

9

–

3005 000 7413

–

–

3005 000 4813

–

–

9

–

–

–

–

3005 000 4709

–

–

11

–

–

–

–

3005 000 7009

–

–

11

–

–

–

–

3005 000 4713

–

–

11

–

–

–

–

3005 000 7013

–

–

11

–

–

–

–

3003 000 5306

–

–

11

–

–

–

–

–

3003 000 3309

–

10

–

–

–

–

3003 008 6811

–

–

11

–

–

–

–

–

3003 000 3313

–

10

–

–

–

–

3003 008 6813

–

–

11

3003 000 9213

–

–

–

–

3003 000 7709

–

9

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

3003 000 7713

–

9

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

3003 008 7717

–

10

–

–

–

–

3003 000 5213 ⑥

–

–

11

3003 000 9213

–

–

–

3003 000 5217

–

–

11

3003 000 9217

–

3003 000 2021

–

3003 000 5221

–

3003 000 9421

11

3003 000 9221

–

3003 000 2031

–

3003 000 5231

–

3003 000 9431

11

3003 001 5631

–

3003 000 2038

–

–

–

3003 000 6038

11

–

–

3003 000 2046

–

–

–

3003 000 6046

11

–

–

3003 000 2053

–

–

–

3003 000 6053

11

–

–

–

–

–

–

–

–

3002 001 9223

–

–

–

–

–

3002 000 9731

–

3002 000 9231

–

–

–

–

–

3002 000 9741

–

3002 000 8041

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3002 000 9753

–

–

Zaagbladen
–

–

–

3005 008 3403

–

–

8

–

–

–

–

3005 008 3405

–

–

8

–

3005 000 7605 ⑤

–

–

3005 000 3905

–

–

7

–

⑤ Zaagblad Rollomatic E Light
⑥ Zaagblad Light 06

NIEUW

Snijgarnituren voor speciale toepassingen vindt u op pagina 104

ZAGEN EN SNOEIEN

Light
Artikelnummer

–

Light P04
Artikelnummer

Rollomatic ES Light
Artikelnummer
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Gereedschap
voor het
onderhoud
van ZAAGGARNITUREN
ƒ

Vijlsets
Bestaande uit een stevige
tas, vijlhouder met ronde vijl,
platte vijl en vijlkaliber.
1⁄4" P
Artikelnummer

5605 007 1000

.325"
Artikelnummer

5605 007 1028

1⁄4" en 3⁄8" P
Artikelnummer

5605 007 1027

3⁄8"
Artikelnummer

5605 007 1029

NIEUW 3⁄8" Hexa ③
Artikelnummer
5607 007 1000

.404"
Artikelnummer

5605 007 1030

Vijlhouder 2-in-1
● Speciale gereedschappen voor het
onderhoud van zaaggarnituren
● Voor het professioneel scherpen van
zaagkettingen
● STIHL vijlgreep van gecertiﬁceerd hout

Handig hulpmiddel om tanden en dieptebegrenzer in één
handeling snel te scherpen. Ideaal voor doe-het-zelvers.
Voor zaagkettingen 1⁄4" P, 3⁄8" P, .325", 3⁄8" en .404" met
geïntegreerde vijltolerantie-compensatie (alleen bij STIHL).
1⁄4" P
Artikelnummer

Ø 3,2 mm
5605 750 4306

.325"
Artikelnummer

Ø 4,8 mm
5605 750 4304

1⁄4" en 3⁄8" P
Artikelnummer

Ø 4,0 mm
5605 750 4303

3⁄8"
Ø 5,2 mm
(niet bruikbaar met 3⁄8" Hexa)
Artikelnummer
5605 750 4305

.404"
Artikelnummer

Ø 5,5 mm
5605 750 4300

Vervanging ronde vijlen
voor zaagketting 1⁄4" P
Alleen voor vijlhouder 2-in-1, voor slijpen van de zaagketting
1⁄4" P, niet voor het vijlen met de hand, Ø 3,2 × 200 mm.
Artikelnummer

0000 893 6401

Vervangingsvijl voor
dieptebegrenzer
Voor vijlhouder 2-in-1, voor de bewerking met de dieptebegrenzer.
Artikelnummer

0814 252 3001

NIEUW
HEXA ZESKANTVIJL
Voor Hexa zaagkettingen (zonder vijlgreep).
3⁄8" Hexa
Artikelnummer

Ø 5,2 × 200 mm
5607 772 5201

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

111

Vijlkalibers
Vijlgeleider FF 1
Exclusief STIHL vijlapparaat voor een nauwkeurige en
eenvoudige vijlgeleiding en professioneel scherpen van
zaagkettingen. De ideale aanvulling op de STIHL vijlen.
Weinig krachtinspanning, de vijl is niet inbegrepen.
1⁄4" P
Artikelnummer

Ø 3,2 mm
5614 000 7504

.325"
Artikelnummer

Ø 4,8 mm
5614 000 7501

1⁄4", 3⁄8" P ①
Artikelnummer

Ø 4,0 mm
5614 000 7503

3⁄8"
Artikelnummer

Ø 5,2 mm
5614 000 7500

3⁄8" P ②
Artikelnummer

Ø 4,0 mm
5614 000 7502

.404"
Artikelnummer

Ø 5,5 mm
5614 000 7505

Vijlapparaat FG 4
Exclusief STIHL vijlapparaat voor het wekelijks
precisiescherpen. Compact, weinig krachtinspanning,
met vijlplaatjes voor de juiste aanpassing van de
dieptebegrenzerafstand. De vijl is niet inbegrepen.
1⁄4", 3⁄8" P ①
Artikelnummer

Ø 4,0 mm
5612 000 7503

.325"
Artikelnummer

Ø 4,8 mm
5612 000 7501

3⁄8" P ②
Artikelnummer

Ø 4,0 mm
5612 000 7502

3⁄8"
Artikelnummer

Ø 5,2 mm
5612 000 7500

Voor handmatige bediening van
de dieptebegrenzers uit gehard
staal met speciale coating. Twee
instellingen voor hard hout en
zacht hout. Met de haak kan u
zowel de groef als het boorgat
van de olietoevoer in het
zaagblad reinigen.
FL1
Artikelnummer

1⁄4" P
0000 893 4006

FL4
Artikelnummer

3⁄8", 3⁄8" Hexa
0000 893 4009

FL2
Artikelnummer

3⁄8" P ②
0000 893 4007

FL5
Artikelnummer

.404"
0000 893 4010

FL3
Artikelnummer

.325"
0000 893 4008

Voor controle van de voorsnijvlakhoek, aanscherphoek, tandlengte en
dieptebegrenzer. Ook om de groef
en het boorgat voor de olietoevoer in
het zaagblad te reinigen.
1⁄4" P
Artikelnummer

0000 893 4005

.404"
Artikelnummer

1106 893 4000

1⁄4", 3⁄8" P, .325", 3⁄8" en 3⁄8" Hexa
Artikelnummer
1110 893 4000

Ronde vijlen voor zaagkettingen
Voor STIHL vijlsets en vijlhouders (zonder vijlgreep).

Tip voor professionele gebruikers
Voor het STIHL exclusieve Hexa zaagsysteem is de zeshoekige
vijl optimaal aan de vorm van de tanden van de zaagketting
aangepast. Daardoor wordt bij elke slijpbeurt de ideale
slijphoek aangenomen. Bovendien verloopt het slijpen
eenvoudig en snel met als resultaat een zo goed als perfect
geslepen Hexa zaagketting. De ketting blijft duidelijk langer
scherp dan andere zaagkettingen, zoals de 3⁄8" RS. Ze moet
dus minder vaak geslepen worden en heeft daardoor een
uitzonderlijk lange levensduur.

① Groef 1,1 mm
② Groef 1,3 mm
③ Met zeshoekige vijl, zonder vijlhandvat

1⁄4" P
Artikelnummer

Ø 3,2 × 150 mm
5605 771 3206

.404"
Artikelnummer

Ø 5,5 × 200 mm
5605 772 5506

1⁄4" en 3⁄8" P
Artikelnummer

Ø 4,0 × 200 mm
5605 772 4006

Artikelnummer

Ø 3,5 × 200 mm
5605 772 3506

.325"
Artikelnummer

Ø 4,8 × 200 mm
5605 772 4806

Artikelnummer

Ø 4,5 × 200 mm
5605 772 4506

3⁄8"
Artikelnummer

Ø 5,2 × 200 mm
5605 772 5206

Voor STIHL slijpsets en vijlhouders (zonder vijlgreep, in
handige verpakking met 2 stuks, afzonderlijk verkrijgbaar).
Ideaal voor gebruik met de 2-in-1 vijlhouder.
1⁄4" en 3⁄8" P
Artikelnummer

Ø 4,0 × 200 mm
5605 772 4002

3⁄8"
Artikelnummer

Ø 5,2 × 200 mm
5605 772 5202

.325"
Artikelnummer

Ø 4,8 × 200 mm
5605 772 4802

.404"
Artikelnummer

Ø 5,5 × 200 mm
5605 772 5502
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Vijlhandgrepen

Zaagbladenrichter

Greep in kunststof. Geschikt voor
ronde en Hexa vijlen van 3,2 tot
5,5 mm en voor alle platte vijlen.

Gereedschap voor het ontbramen
van het zaagblad. Ergonomisch
gevormde kunststofhouder met
platte vijl (100 × 22 mm) van
gehard gereedschapsstaal.

Artikelnummer

0000 881 4504

④

Artikelnummer

Houten greep voor alle
driehoekige, platte, ronde en
Hexa vijlen van 4,0 tot 5,5 mm.
Artikelnummer

Accessoire: platte vijl

0811 490 7860
Artikelnummer

Kunststof handgreep met
aanscherphoeken. Voor ronde
vijlen van 3,2 tot 5,5 mm.
Artikelnummer

5605 773 4400

5605 773 4200

Controlekaliber

0000 881 4500

FH 3
Zachte handgreep. Voor platte
vijlen tot 150 mm.

Om de steek van de zaagketting en
het kettingtandwiel te meten en om
de dikte van de aandrijfschakel en de
groefbreedte van het zaagblad te meten.

Artikelnummer

Artikelnummer

0000 881 4503

FH 1
Zachte handgreep met aanscherphoeken. Voor ronde vijlen van
3,2 tot 5,5 mm.
Artikelnummer

0000 893 4105

Om slijtage van de kettingwielen te
controleren.
Artikelnummer

0000 893 4101

0000 881 4502

Onderhoudsset
voor zaaggarnituren
Bestaat uit: controlekalibers
0000 893 4105 /4101 en
vijlkaliber 1110 893 4000.

Driekantige aanscherpvijl
Om op FG 2 en FG 3 de dieptebegrenzer te bewerken en
voor puntige zaagbladen.
Artikelnummer

0811 421 8971

0000 007 1016

Aanscherprooster

Platte vijl
Voor het nabewerken van de dieptebegrenzer. 150 mm.
Artikelnummer

Artikelnummer

0814 252 3356

Hulpmiddel om zaagkettingen
te vijlen. Hoeklijnen (25° / 30°)
vereenvoudigen het gelijkmatig en
correct uitlijnen van de vijl, twee
hechtmagneten.
Artikelnummer

Vijlhouder
met ronde vijl
1⁄4" en 3⁄8" P
Artikelnummer

Ø 4,0 mm
5605 750 4327

3⁄8"
Artikelnummer

Ø 5,2 mm
5605 750 4329

.325"
Artikelnummer

Ø 4,8 mm
5605 750 4328

404"
Artikelnummer

Ø 5,5 mm
5605 750 4330

Opbergbox voor
zaagkettingen
Stevige, lichte, kunststof box. Twee
vakken, afmetingen: 18 × 12 × 4 cm.
Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

0000 750 9900

① De afgebeelde machines zijn illustratief en ter
verduidelijking van het gebruik van de accessoires
② Niet geschikt voor zaagketting 1/4" PM3

0000 882 5900

③ Met proﬁelslijpschijf
④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

Vijlapparaat FG 2①②

STIHL USG basismachine

Precisiehandvijlapparaat van
metaal. Voor bevestiging op
tafel, zonder vijlhecht en vijl.

Universele slijpmachine voor
het slijpen van alle STIHL
zaagkettingen, cirkelzaagbladen
voor bosmaaiers en heggenschaarmessen. Compleet met
zwenksteun voor alle STIHL
Oilomatic-zaagkettingen en twee
vormslijpschijven. Ook geschikt
voor het slijpen van STIHL Duro
zaagkettingen.

Artikelnummer

5604 000 7501

Accessoire: bankschroeven

Voor de bevestiging op tafel zijn
twee stuks nodig.
Artikelnummer

5604 890 5800

Artikelnummer

5203 200 0008

Accessoire USG (niet afgebeeld)

Vijlapparaat FG 3②
Precisie-handvijlapparaat van
metaal. Om te bevestigen op het
zaagblad, zonder vijlhecht of vijl.
Artikelnummer

5610 000 7500

Breekapparaat NG 4
Om zaagkettingen te breken.

Kantelsteun voor zaagketting met driehoeksbetanding ③
Artikelnummer
5203 750 1405
Kantelsteun voor heggenschaarmessen ③
Artikelnummer
5203 750 1400
Kantelsteun voor cirkelzaagbladen van bosmaaiers ③
Artikelnummer
5203 750 2800
Voetspanner
Artikelnummer

5203 007 1003

Diamanttrekker
Artikelnummer

5203 890 4400

Diamantslijpschijf voor 3⁄8" PD3, .325" RD3 en 3⁄8" RD3
Artikelnummer
5203 757 0906
Diamantslijpschijf voor 3⁄8" RDR
Artikelnummer
5203 757 0901

Artikelnummer

5805 012 7500

NIEUW Hexa slijpschijf voor 3⁄8"
5203 750 7018
Artikelnummer

Klinkapparaat NG 5

Vijlbok

Om zaagkettingen vast te klinken.

S 260
Lichte en handige uitvoering.
Eenvoudig inslaan in hout en lichte
ﬁxatie van het zaagblad. Inclusief
praktische heuptas.

Artikelnummer

Artikelnummer

5805 012 7510

Klink-/breekapparaat NG 7
Combi-apparaat voor het klinken
en breken van zaagkettingen.

L 700
Grote en stevige uitvoering. Kan
gemakkelijk in hout geslagen
worden.

Artikelnummer

Artikelnummer

5805 012 7520

0000 881 0402

0000 881 0403
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SNOEIBEURT NA SNOEIBEURT.
TOT DE VORM PERFECT IS.
ƒ
Benzineheggenscharen

117

Accugras- en buxusschaar
en accuheggenscharen

120

Elektrische heggenscharen

123

Accessoires en onderdelen voor heggenscharen 124
Heggensnoeier en accessoires

129
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Heggenscharen en
heggenscharen op steel

De heggenscharen in detail
ƒ

03 Voorbereid voor STIHL connected
01 Volledige controle

02 Constant Vermogen

07 Bescherming tegen
beschadiging

04 Goed controleerbare geleiding
van het mesbLAd

05 Uitstekend
snijvermogen

06 Krachtbesparend werken

Techniek

Comfort

01 STIHL EC-ELEKTRONICA
Bij het AP systeem registreert de elektronische sturing
de belasting tijdens het gebruik om de werking van
de EC-motor actief te beïnvloeden. Het resultaat: een
constant aantal slagen van de messen, zelfs bij zwaar
terugsnoeien, en altijd het optimale vermogen.

04 Draaibare multifunctionele handgreep
De draaibare multifunctionele handgreep laat zich heel
gemakkelijk in de optimale positie zetten, ongeacht of u
de zijkanten of de bovenzijde van een haag snoeit.

02 STIHL Elektromotor (EC)
De professionele heggenscharen in het AP systeem
onderscheiden zich niet alleen door hun indrukwekkend
vermogen, maar ook door een EC-motor met
automatische omkering van de draairichting. Indien
nodig kan men dus gekneld snijgereedschap terug
vrijmaken.
03 STIHL connected
De STIHL Smart Connector 2 A kan op een voorbepaalde
plek op de machine worden aangesloten en zo verbinding
maken met STIHL connected.

05 UITSTEKENDE GEOMETRIE VAN DE MESSEN
De goed doordachte geometrie van de messen en
de speciaal afgestemde trim- en terugsnoeifunctie
garanderen de beste snoeiresultaten.
06 BEUGELGREEP MET INTERNE SCHAKELAAR
Comfortabele en krachtbesparende bediening, zeker bij
lange arbeidsintervallen.
07 Opgeschroefde zwaardbescherming
Beschermt de punt van de messen tegen slijtage en
vergemakkelijkt het snoeien in de buurt van een wand en
dicht bij de grond.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

Benzineheggenscharen
ƒ

HS 45
27,2 cm3 • 0,75 kW / 1,0 pk • vanaf 4,7 kg ①

Basismodel voor het onderhoud van privétuinen. STIHL
antivibratiesysteem, STIHL ElastoStart, longlife-luchtﬁltersysteem, enkelzijdig geslepen messen, geïntegreerde
bescherming tegen snijwonden.
Snoeilengte
Artikelnummer

45 cm
4228 011 2937

Snoeilengte
Artikelnummer

60 cm
4228 011 2938

● Lichte maar krachtige machines met een
hoog snoeivermogen
● Voor gebruik op grote oppervlakken
● Voor het onderhoud van parken en
landschappen
● Optimale snoeiresultaten

HS 56 C-E
21,4 cm3 • 0,65 kW / 0,9 pk • 4,5 kg ①

Ideaal voor hoveniers en landbouwers. STIHL antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, longlife-luchtﬁltersysteem,
bediening met één hendel, gereedschapsloze tankdop,
dubbelzijdig geslepen messen, opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden.
Snoeilengte
Artikelnummer

60 cm
4242 011 2947

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
① Gewicht zonder benzine, compleet
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HS 82 R

HS 87 R

22,7 cm3 • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,3 kg ①

22,7 cm3 • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,5 kg ①

Professionele machine met lage messensnelheid voor een
krachtige snoeibeweging. Vereenvoudigde startprocedure
voor een comfortabele start, STIHL antivibratiesysteem,
longlife-luchtﬁltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen in
terugsnoeiuitvoering, draaibare multifunctionele handgreep,
opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden,
stoptoets.

Professionele machine met enkelzijdig mes in terugsnoeiuitvoering. Vereenvoudigde startprocedure voor
een comfortabele start. STIHL antivibratiesysteem,
longlife-luchtﬁltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen,
opgeschroefde zwaardbeschermer, stoptoets, lage
messensnelheid.

Snoeilengte
Artikelnummer

Snoeilengte
Artikelnummer

60 cm
4237 011 2977

75 cm
4237 011 2991

HS 82 T

HS 87 T

22,7 cm3 • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,1 kg ①

22,7 cm3 • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,2 kg ①

Professionele machine met hoge messensnelheid voor een ﬁjne
snede. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele
start. STIHL antivibratiesysteem, longlife-luchtﬁltersysteem,
dubbelzijdig geslepen messen in trimuitvoering, draaibare
multifunctionele handgreep, opgeschroefde zwaardbeschermer
tegen snijwonden, stoptoets.

Professionele machine met enkelzijdig mes in trimuitvoering.
STIHL 2-MIX-motor, STIHL antivibratiesysteem, longlifeluchtﬁltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen,
opgeschroefde zwaardbeschermer, stoptoets.

Snoeilengte
Artikelnummer

Snoeilengte
Artikelnummer

60 cm
4237 011 2985

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

R = Terugsnoeien
T = Trimmen

75 cm
4237 011 2995

① Gewicht zonder benzine, compleet
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Accugras- en
buxusschaar
en accuheggenscharen
ƒ

● Voor privégebruikers en professionelen
● Ideaal voor het snoeien van heggen
in geluidsgevoelige gebieden, zoals
woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen
en scholen
● Eenvoudig en comfortabel gebruik
● Uitstekende snoeiresultaten

HSA 26

④

10,8 V • 0,8 kg ①

Lichte en compacte accugras- en buxusschaar voor het
snoeien en verzorgen van kleinere, groenblijvende hagen
en kleinbladige sierstruiken. Struikmes met geoptimaliseerde
STIHL mesgeometrie voor een perfecte snede. Met grasmes
voor het bijsnijden van gazonranden. Antislip bedieningshandgreep voor een ideale ergonomie. De messen kunnen
gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen worden. Met
aanduiding van laadniveau zodat u het resterende accuniveau
altijd in de gaten kan houden. De AS 2 accu is uitsluitend
compatibel met de producten van het AS systeem en is niet
compatibel met de HSA 25. De HSA 26 is apart of in set
verkrijgbaar.
Inbegrepen in de set:
1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standaardlader AL 1
1 × struikmes, lengte 20 cm, met zwaardbeschermer
1 × grasmes, lengte 12 cm, met zwaardbeschermer
1 × transporttas zwart / oranje met openingen
voor wandmontage
HSA 26 aparte machine zonder accu, lader en transporttas,
incl. struikmes en grasmes
Snoeilengte
20 cm
Artikelnummer
HA03 011 3500
Set HSA 26 met AS 2 en AL 1
Snoeilengte
20 cm
Artikelnummer
HA03 011 3506

BIJHORENDE Accu AS 2
vindt u op pagina 25

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

HSA 45

④

HSA 66

121

④

18 V • 2,3 kg ②

36 V • 3,1 kg ③

Ultralichte accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht
voor het onderhoud van struiken en heggen rondom het
huis. Eénzijdig geslepen mes met een tandafstand van
24 mm, geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde
zwaardbeschermer, geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh)
met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 145 min / 210 min
(80 % / 100 %).

Accuheggenschaar met een uitstekend snoeivermogen
ondanks haar lage gewicht. Constant aantal slagen, zelfs bij
een zware belasting en veeleisende toepassingen. 30 mm
tandafstand, druppelvormige mesgeometrie voor een betere
grip op de takken, éénzijdig geslepen messen, ingebouwde
snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer.

Snoeilengte
Artikelnummer

HSA 66 zonder accu en lader
Snoeilengte
50 cm
Artikelnummer
4851 011 3520

50 cm
4511 011 3500

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

HSA 56

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!
④

HSA 86

④

36 V • 2,9 kg ③

36 V • vanaf 3,0 kg ③

Zeer lichte accuheggenschaar met hoog snoeivermogen,
voor het trimmen van struiken en hagen in de omgeving van
de woning. Eénzijdig geslepen messen met een tandafstand
van 30 mm, mesgeometrie in druppelvorm voor meer grip op
de twijgen, geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde
zwaardbeschermer.

Deze accuheggenschaar blinkt uit door een nog hoger
snijvermogen en een nog hogere eﬃciëntie samen met
een laag gewicht en een constant aantal slagen, zelfs bij
terugsnoeien. Een tandafstand van 33 mm, dubbelzijdig
geslepen messen in twee lengtes, opgeschroefde snij- en
zwaardbeschermer.

HSA 56 zonder accu en lader
Snoeilengte
45 cm
Artikelnummer
4521 011 3500
Set HSA 56 met AK 10 en AL 101
Snoeilengte
45 cm
Artikelnummer
4521 011 3510

HSA 86 zonder accu en lader
Snoeilengte
45 cm
Artikelnummer
4851 011 3529
Snoeilengte
Artikelnummer

Pagina

62 cm
4851 011 3521

357

Care & Clean Kit
HS / HS Plus
Voor het onderhoud van STIHL heggenscharen en
heggenscharen op steel. Verkrijgbaar als proefpakket
en voordeelpakket.

① Gewicht zonder accu, met struikmes
② Gewicht inclusief accu
③ Gewicht zonder accu
④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑤ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
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IPX4

HSA 94 R

IPX4

②

HSA 94 T

②

36 V • vanaf 4,1 kg ①

36 V • vanaf 3,9 kg ①

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar
met dubbelzijdige messen in terugsnoeiuitvoering. Lage
messnelheid voor een hoog snoeivermogen. Verhoogde
levensduur dankzij de nieuwe, verbeterde EC-motor. Draaibare
multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare
slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met
schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde
messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer.
Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de
machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de
gordeltas AP met aansluitkabel en een draagsysteem of de
ruggedragen accu AR L (zie pagina 55).

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar met dubbelzijdige messen in trimuitvoering.
Hogere snelheid voor een zeer exact en zuiver snoeibeeld.
Verhoogde levensduur dankzij de nieuwe, verbeterde
EC-motor. Draaibare multifunctionele greep met in drie
niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare
beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor
wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snijen zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart
Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving
met behulp van de gordeltas AP met aansluitkabel en
een draagsysteem of een ruggedragen accu AR L (zie
pagina 55).

HSA 94 R zonder accu en lader
Snoeilengte
60 cm
Artikelnummer
4869 011 3502

HSA 94 T zonder accu en lader
Snoeilengte
60 cm
Artikelnummer
4869 011 3511

Snoeilengte
Artikelnummer

Snoeilengte
Artikelnummer

75 cm
4869 011 3503

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

R = Terugsnoeien
T = Trimmen

75 cm
4869 011 3512

① Gewicht zonder accu
② Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
③ Gewicht zonder kabel
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Elektrische
heggenscharen
ƒ
HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg ③

Ideaal voor het trimmen en snoeien van twijgen en dunne
takken. Geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde
zwaardbeschermer, mechanische mesrem, enkelzijdig
geslepen messen, vergrendelbare kabeltrekontlasting.
Snoeilengte
Artikelnummer

45 cm
4818 011 3500

● Ideaal voor het snoeien van heggen en
struiken rond het huis
● Eenvoudig in gebruik
● Bijzonder licht en stil
HSE 52
230 V • 460 W • 3,1 kg ③

Ideaal voor het trimmen en snoeien van twijgen en dunne
takken. Geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde
zwaardbeschermer, mechanische mesrem, enkelzijdig
geslepen messen, vergrendelbare kabeltrekontlasting,
zwaardbeschermer op de mespunt.
Snoeilengte
Artikelnummer

50 cm
4818 011 3501

HSE 61
230 V • 500 W • vanaf 3,9 kg ③

Draaibare handgreep met 5 standen om vlot en comfortabel
te kunnen snoeien. Geïntegreerde bescherming tegen
snijwonden, opgeschroefde zwaardbeschermer, verlenging van
de reikwijdte, enkelzijdig geslepen messen, trillingsgedempt,
kabeltrekontlasting.
Snoeilengte
Artikelnummer

50 cm
4812 011 3526

Snoeilengte
Artikelnummer

60 cm
4812 011 3500

ZAGEN EN SNOEIEN

Heggenscharen en
heggenscharen op steel
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Heggenscharen en
heggenscharen op steel

HSE 71
230 V • 600 W • vanaf 4,1 kg ①

Geschikt voor dikkere takken. Geïntegreerde bescherming
tegen snijwonden, opgeschroefde zwaardbeschermer,
verlenging van de reikwijdte, enkelzijdig geslepen messen,
draaibare handgreep met 5 standen, trillingsgedempt,
kabeltrekontlasting.
Snoeilengte
Artikelnummer

60 cm
4812 011 3527 ②

Snoeilengte
Artikelnummer

70 cm
4812 011 3528 ②

Accessoires
en onderdelen
voor Heggenscharen
ƒ

● Praktische en functionele accessoires
● Service Kits voor eenvoudig standaard
onderhoud
● Zwaardbeschermer en opvangplaat
● Ombouwset voor „messpeling“

HSE 81
230 V • 650 W • vanaf 4,1 kg ①

Ideaal voor heggen met dikke takken. Opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden, verlenging van de reikwijdte,
dubbelzijdig geslepen messen met grote tandafstand,
draaibare handgreep met 5 standen, trillingsgedempt,
kabeltrekontlasting.
Snoeilengte
Artikelnummer

50 cm
4812 011 3529 ②

Snoeilengte
Artikelnummer

60 cm
4812 011 3530 ②

Snoeilengte
Artikelnummer

70 cm
4812 011 3531 ②

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder kabel
② Voor België is Recupel inbegrepen

NIEUW
Service Kits
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Draagtas

Met de Service Kits voor STIHL benzineheggenscharen
kan u eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren.
Hiervoor ontvangt u per kit een bougie, en brandstoﬃlter
en een vliesluchtﬁlter. Met proactieve, regelmatige
onderhoudsmomenten kan u niet alleen machinecomponenten
en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen,
maar verhoogt u tegelijk ook de levensduur van uw heggenschaar. Behalve de combisleutel, die u al bij uw STIHL heggenschaar ontvangen heeft, heeft u geen extra gereedschap
nodig voor het onderhoud.

Ideaal voor het transport en de opslag van de machine samen
met de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Geschikt
voor KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86,
HLA 56, BGA 86, BGA 100 en alle combimotoren met
beugelhandgreep.

Service Kit 25 voor HS 45
Artikelnummer
4140 007 4101

Beschermt de punt van het
mes tegen beschadiging bij
werkzaamheden in de buurt van
een muur of vlak bij de grond.

Service Kit 34 voor HS 82
Artikelnummer
4237 007 4100

Artikelnummer

0000 881 0507

Zwaardbeschermer

Voor HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 94 T
Artikelnummer
4237 792 9006

Telescoopsteel voor HSA 26
Om op een ergonomische manier
rechtopstaand te werken met de
HSA 26. Snelle en eenvoudige
aansluiting op de HSA 26 en
gemakkelijke vervanging van de
AS accu in de handgreep. Traploze
telescoopsteel van 95 – 110 cm,
125° verstelbare werkhoek,
lichtlopende wieltjes, zachte
handgreep. De telescoopsteel is
alleen geschikt voor de HSA 26 en
is niet compatibel met de GTA 26
of de HSA 25.
Artikelnummer

HA03 710 7100

Voor HS 82 R, HSA 94 R
Artikelnummer
4237 790 9802
Voor HS 86 T
Artikelnummer

Voor HS 86 R, HS 87 R
Artikelnummer
4237 790 9801

4237 790 9800

Ombouwset voor
„messpeling“
Voor de instelling van de
messpeling bij slijtage van
de messen.
Set messpeling, instelbaar, 60 cm
Voor HS 82 R, HSA 94 R
Artikelnummer
4237 007 1008

Voor HS 81 T, HS 82, HSA 94 T
Artikelnummer
4237 007 1001

Set messpeling, instelbaar, 75 cm

Opvangplaat
voor snijmessen

Voor HS 81 R, HS 82 R, HS 86 R,
HS 87 R, HS 82 R, HSA 94 R
Artikelnummer
4237 007 1009

Voor HS 81 T, HS 82 T, HS 86 T,
HS 87 T, HSA 94 T
Artikelnummer
4237 007 1002

Om snoeiafval op te vangen en af te voeren.
Aan beide zijden van het mes gereedschapsloos te monteren.

AFDEKPLATEN (NIET AFGEBEELD)
Voor HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE modellen, HLA 56,
HLA 66 en HLA 86, voor 50 cm snoeilengte
Artikelnummer
4859 740 3300

Protection 1
Artikelnummer

4237 717 3101

Voor HS 86 R en HS 87 R, voor 75 cm snoeilengte
Artikelnummer
4237 740 3302

Protection 2
Artikelnummer

4237 717 3103

Protection 2
Artikelnummer

4237 717 3105

ZAGEN EN SNOEIEN

Heggenscharen en
heggenscharen op steel

Vermogen (kW / pk)

Nominale spanning (V)

Opgenomen vermogen (W)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau ① (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ① (dB(A))

Trillingswaarde links/rechts ② (m/s2)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

Totale lengte (cm)

HS 45

4228 011 2937

45

27,2

0,75 / 1,0

–

–

4,7 ③

97

107

10,0 / 9,0

2-MIX

95

HS 45

4228 011 2938

60

27,2

0,75 / 1,0

–

–

5,0 ③

97

107

10,0 / 9,0

2-MIX

110

HS 56 C-E

4242 011 2947

60

21,4

0,65 / 0,9

–

–

4,5 ③

95

107

4,7 / 5,5

2-MIX

104

94

107

2,7 / 3,1

2-MIX

120

Artikelnummer

Cilinderinhoud (cm3)

Heggenscharen en
heggenscharen op steel

Snoeilengte (cm)
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Benzineheggenscharen

HS 82 R

4237 011 2977

60

22,7

0,7 / 1,0

–

–

5,3 ③

HS 82 T

4237 011 2985

60

22,7

0,7 / 1,0

–

–

5,1 ③

95

107

2,7 / 2,1

2-MIX

121

HS 87 R

4237 011 2991

75

22,7

0,7 / 1,0

–

–

5,5 ③

96

106

3,1 / 3,0

2-MIX

135

97

107

2,6 / 2,6

2-MIX

135

HS 87 T

4237 011 2995

75

22,7

0,7 / 1,0

–

–

5,2 ③

AccuHeggenscharen
HSA 26

HA03 011 3500

20

–

–

10,8

–

0,8 ④

69

80

– / 1,0 ⑩

AS Systeem

50

Set HSA 26
met AS 2 + AL 10

HA03 011 3506

20

–

–

10,8

–

1,0 ⑤

69

80

– / 1,0 ⑩

AS Systeem

50

HSA 45

4511 011 3500

50

–

–

18

–

2,3 ⑥

75

83

1,4 / 1,5

AI lijn

91

HSA 56

4521 011 3500

45

–

–

36

–

2,9 ⑦

80

91

2,7 / 1,2

AK systeem

94

Set HSA 56
met AK 10 + AL 101

4521 011 3510

45

–

–

36

–

3,7 ⑧

80

91

2,7 / 1,2

AK systeem

94

HSA 66

4851 011 3520

50

–

–

36

–

3,1 ⑦

83

94

3,7 / 2,3

AP systeem

103

83

94

3,7 / 2,3

AP systeem

98

HSA 86

4851 011 3529

45

–

–

36

–

3,0 ⑦

HSA 86

4851 011 3521

62

–

–

36

–

3,3 ⑦

83

94

3,7 / 2,3

AP systeem

115

HSA 94 R

4869 011 3502

60

–

–

36

–

4,1 ⑦

83

94

3,5 / 2,7

AP systeem

117

HSA 94 R

4869 011 3503

75

–

–

36

–

4,4 ⑦

84

95

3,6 / 2,8

AP systeem

132

84

95

3,0 / 2,8

AP systeem

118

HSA 94 T

4869 011 3511

60

–

–

36

–

3,9 ⑦

HSA 94 T

4869 011 3512

75

–

–

36

–

4,1 ⑦

85

96

2,5 / 2,9

AP systeem

130

Elektrische heggenscharen
HSE 42

4818 011 3500

45

–

–

230

420

3,0 ⑨

84

95

3,1 / 1,5

–

92

HSE 52

4818 011 3501

50

–

–

230

460

3,1 ⑨

84

95

3,1 / 1,5

–

101

HSE 61

4812 011 3526

50

–

–

230

500

3,9 ⑨

85

96

5,3 / 3,3

–

113

HSE 61

4812 011 3500

60

–

–

230

500

4,1 ⑨

85

96

5,3 / 3,3

–

121

88

99

3,8 / 2,6

–

123

HSE 71

4812 011 3527

60

–

–

230

600

4,1 ⑨

HSE 71

4812 011 3528

70

–

–

230

600

4,2 ⑨

88

99

3,8 / 2,6

–

133

HSE 81

4812 011 3529

50

–

–

230

650

4,1 ⑨

88

99

3,2 / 2,1

–

113

HSE 81

4812 011 3530

60

–

–

230

650

4,2 ⑨

88

99

3,5 / 2,5

–

123

650

4,4 ⑨

88

99

3,5 / 2,5

–

133

HSE 81

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

Zolang de voorraad strekt!

4812 011 3531

C
E
R
T

70

= Comfortversie
= STIHL ErgoStart
= Terugsnoeien
= Trimmen

–

–

230

① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Gewicht zonder benzine, compleet

④ Gewicht zonder accu, met struikmes
⑤ Gewicht inclusief accu en struikmes, zonder lader
⑥ Gewicht inclusief accu

Tandafstand (mm)

STIHL antivibratiesysteem

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Draaibare handgreep

STIHL Smart Connector 2 A

4.030

30

⬤

⬤

–

–

–

4.030

30

⬤

⬤

–

–

–

3.600

34

⬤

–

⬤

–

–

3.200

38

⬤

–

–

⬤

–

5.100

30

⬤

–

–

⬤

–

3.200

38

⬤

–

–

–

–

5.100

30

⬤

–

–

–

–

2.200

19

–

–

–

–

–

2.200

19

–

–

–

–

–

2.500

24

–

–

–

–

–

2.800

30

–

–

–

–

–

2.800

30

–

–

–

–

–

3.000

30

–

–

–

–

–

3.000

33

–

–

–

–

–

3.000

33

–

–

–

–

–

2.800 / 3.000 / 3.200

38

–

–

–

⬤

2.800 / 3.000 / 3.200

38

–

–

–

⬤

4.400 / 4.700 / 5.000

30

–

–

–

⬤

4.400 / 4.700 / 5000

30

–

–

–

⬤

3.400

21

–

–

–

–

–

3.400

23

–

–

–

–

–

3.200

29

–

–

–

⬤

–

3.200

29

–

–

–

⬤

–

2.600

36

–

–

–

⬤

–

2.600

36

–

–

–

⬤

–

2.600

36

–

–

–

⬤

–

2.600

36

–

–

–

⬤

–

2.600

36

–

–

–

⬤

–

⑦ Gewicht zonder accu
⑧ Gewicht inclusief accu, zonder lader
⑨ Gewicht zonder kabel

•
•
•
•

⑩ Met struikmes/met grasmessen
Niveau 1 / niveau 2 / niveau 3
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Heggenscharen en
heggenscharen op steel

De heggenscharen op steel in detail
ƒ
01 Uitstekend
snijvermogen

04 LAag gewicht

05 Comfortabele
bediening

03 Voorbereid voor
STIHL connected

02 LAnge levensduur

07 Onafhankelijk van de
weersomstandigheden

06 Maximale vrijheid
tijdens het werken

Techniek

Comfort

01 Messysteem
Voor wrijving geoptimaliseerde lichtlopende universele
messen verhogen de looptijd van de accu met meer dan
20 % in vergelijking met originele messen en zorgen in
combinatie met de accu-aandrijving voor een uitstekend
vermogen tijdens het remmen en het terugsnoeien.

04 Magnesiumtransmissie
De lichte magnesiumtransmissie met mesbalk kan
gereedschapsloos 145° versteld worden om hoog,
zijdelings en tegen de grond te snoeien.

02 Luchtfilter met metalen weefsel
De luchtﬁlter met metalen weefsel, die van buitenaf
gemakkelijk te reinigen is, zorgt voor een optimale
motorkoeling. Hij beschermt ook de binnenruimte van
de motorbehuizing duurzaam tegen vuil en zorgt zo
voor een lange levensduur.
03 STIHL connected
De STIHL Smart Connector 2 A kan op een voorbepaalde
plek op de machine worden aangesloten en zo verbinding
maken met STIHL connected.

05 Bedieningshandgreep met
toerentalregeling
De intuïtieve bedieningshandgreep met toerentalregeling
in drie niveaus en led indicator zorgt voor een goede
ergonomie.
06 Accuvak in de machine
De STIHL AP accu’s kunnen onmiddellijk in de
motorbehuizing worden ingebracht. Zo kan u nog
mobieler werken en proﬁteert u van de goede balans
van de heggenschaar op steel en een maximale vrijheid
tijdens het werken.
07

IPX4

Gebruik mogelijk bij regen
De STIHL accumachines met dit teken zijn
geslaagd voor uitgebreide tests, gericht op
de IPX4-norm, en kunnen dus onbeperkt ook tijdens
regenweer worden ingezet.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

Heggenscharen
op steel en
accessoires
ƒ

HL 91 KC-E

● Benzine-, accu- en elektrische modellen
voor professionals in de groenvoorziening
en voor veeleisende privégebruikers

Artikelnummer

129

24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 pk • 5,8 kg ①

Ideaal voor het professioneel
snoeien van vorm- en sierhagen.
Extra korte steel en in gewicht
verminderde aandrijving uit
drukgegoten magnesium, met
STIHL ErgoStart, tot 130°
draaibare mesbalk, totale lengte
168 cm.

130°

4243 200 0019

HL 92 C-E
● Verkrijgbaar met korte of lange steel
● Voor bijzonder brede, hoge en lange
heggen en struiken rondom het huis

24,1 cm3 • 0,75 kW / 1,0 pk • 5,9 kg ①

Voor professioneel werk aan hoge
heggen en voor gebruik vlak bij
de grond. In gewicht verminderde
aandrijving, STIHL 2-MIXmotor met STIHL ECOSPEED
voor toerentalregeling bij
lange arbeidsintervallen in
geluidsgevoelige gebieden, STIHL
ErgoStart, tot 145° draaibare
mesbalk, totale lengte 232 cm.

Artikelnummer

145°

4243 200 0033

Andere versies: HL 92 KC-E (zonder beugelhandgreep) zie tabel op pagina 132

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
K = Korte steel

① Gewicht zonder benzine, compleet
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Heggenscharen en
heggenscharen op steel

HL 94 C-E
24,1 cm3 • 0,75 kW / 1,0 pk • 5,9 kg ①

Voor professioneel werk aan hoge
heggen en voor gebruik vlak bij
de grond. In gewicht verminderde
aandrijving, met STIHL ECOSPEED
voor de toerentalregeling bij
lange arbeidsintervallen in
geluidsgevoelige gebieden, STIHL
ErgoStart, tot 145° draaibare
mesbalk, totale lengte 242 cm.

Artikelnummer

145°

4243 200 0024

Andere versies: HL 94 KC-E (zonder beugelhandgreep) zie tabel op pagina 132

HLA 56

HLA 66

③

IPX4

③

36 V • 3,8 kg ②

36 V • 3,8 kg ②

Lichte accuheggenschaar op
steel voor het snoeien van
hoge heggen en struiken in
privétuinen. Enkelzijdig geslepen
mes in druppelvorm, trapsgewijs
instelbare meshoek van -45°
tot +90°, deelbare schacht
voor eenvoudig transport.
Transportstand 115 cm, totale
lengte 210 cm.

Lichte accuheggenschaar op steel
voor het terugsnoeien van heggen
en struiken en voor snoeiwerk
nabij de grond. 115° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor
kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een
zuiver snoeiresultaat. Constante
messenslag en werkvoortgang
onder belasting. Beugelgreep,
traploze snelheidsregeling en
intuïtieve bedieningshandgreep.
Transportstand met ingeklapte
mesbalk 125 cm, totale lengte
205 cm.

135°

Accessoires:
Steelverlengstuk
HLA

NIEUW steun

115°

Zie pagina 133
Accessoire:

HLA 56 zonder accu en lader
Artikelnummer
HA01 011 2900 ④

Steun

Set HLA 56 met AK 10 en AL 101
Artikelnummer
HA01 200 0010 ④
Zie pagina 133

Set HLA 56 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
HA01 200 0011 ④
Set HLA 56 met 2 × AK 20 en AL 101
Artikelnummer
HA01 200 0008 ④

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

HLA 66 zonder accu en lader
Artikelnummer
4859 011 2910 ④

K = Korte steel

① Gewicht zonder benzine, compleet
② Gewicht zonder accu
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450

ZAGEN EN SNOEIEN

HLA 86

IPX4

HLA 135

③

IPX4

③

36 V • 4,8 kg ②

36 V • 5,6 kg ③

Accuheggenschar op steel met
hoge reikwijdte voor professioneel
gebruik. Bijzonder geschikt voor
het snoeien van hoge hagen en
struiken en van lage planten.
Ergonomisch werken dankzij een
stabiele vierkante telescoopsteel.
Buislengte en mesbalk zijn
gereedschapsloos verstelbaar.
Mesbalk 115° draaibaar om hoog,
zijdelings en laag te snoeien.
Dubbelzijdig geslepen messen
voor een zuiver snoeibeeld,
traploze toerentalcontrole en
intuïtieve bedieningshandgreep.
Transportlengte met ingeklapte
mesbalk 180 cm, totale lengte
260 – 330 cm.

De krachtigste accuheggenschaar
op steel van het STIHL assortiment
voor professioneel gebruik in
geluidsgevoelige omgevingen.
Voor alle snoeiwerkzaamheden
aan heesters en struiken en
aan planten nabij de grond, van
trimmen tot terugsnoeien. 145°
gereedschapsloos verstelbare
mesbalk voor kop-, zijde- en
bodemsnit. Dubbelzijdig
geslepen messen voor een
zuiver snoeiresultaat. Intuïtieve
bedieningshandgreep met
led-display. Voorziening voor
STIHL Smart Connector 2 A
in de behuizing. Totale lengte
249 cm.

uits

chu

ifba

ar

115°

Accessoire:

145°

Steun

Zie pagina 133

HLA 86 zonder accu en lader
Artikelnummer
4859 011 2930 ④

HLA 135 zonder accu en lader
Artikelnummer
HA04 200 0001 ④
Andere versies: HLA 135 K (zonder beugelhandgreep) zie tabel op pagina 132

④ Voor België is Recupel inbegrepen

Rugdraagsysteem RTS
Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte
voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Geschikt voor
hoogsnoeiers: HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85,
HTA 86, HTA 135, HTE 60; combimotoren met HT-KM of
HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, KM 111 R, KM 131
R, KMA 135 R; heggensnoeiers: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66,
HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Niet te gebruiken met:
KMA 130 R, HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Vermogen (kW / pk)

Nominale spanning (V)

Opgenomen vermogen (W)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau ① (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ① (dB(A))

Trillingsniveau links / rechts ② (m/s2)

HL 91 KC-E (130°)

4243 200 0019

60

24,1

0,9 / 1,2

–

–

5,8 ④

92

107

7,9 / 5,2

HL 92 KC-E (145)

4243 200 0034

50

24,1

0,75 / 1,0

–

–

5,3 ④

92

106

5,8 / 6,3

91

106

4,1 / 4,5

Artikelnummer

Cilinderinhoud (cm3)

0000 790 4400

Snoeilengte (cm)

Artikelnummer

Benzineheggenscharen op steel

HL 92 C-E (145)

4243 200 0033

50

24,1

0,75 / 1,0

–

–

5,9 ④

HL 94 KC-E (145°)

4243 200 0016

60

24,1

0,9 / 1,2

–

–

5,7 ④

92

108

6,4 / 6,4

HL 94 C-E (145°)

4243 200 0024

60

24,1

0,9 / 1,2

–

–

6,2 ④

91

107

6,5 / 5,4

Accuheggenscharen op steel ⑧
HLA 56 (135°)

HA01 011 2900

45

–

–

36

–

3,8 ⑤

77

88

1,5 / 1,5

Set HLA 56 (135°)
met AK 10 + AL 101

HA01 200 0010

45

–

–

36

–

4,6 ⑥

77

88

1,5 / 1,5

Set HLA 56 (135°)
met AK 20 + AL 101

HA01 200 0011

45

–

–

36

–

5,0 ⑥

77

88

1,5 / 1,5

Set HLA 56 (135°)
met 2 × AK 20 + AL 101

HA01 200 0008

45

–

–

36

–

5,0 ⑥

77

88

1,5 / 1,5

HLA 66 (115°)

4859 011 2910

50

–

–

36

–

3,8 ⑤

80

91

2,3 / 1,8

–

4,8 ⑤

80

91

2,3 / 1,6

84

95

3,5 / 3,0

85

96

3,9 / 2,8

HLA 86 (115°)

50

–

–

36

HLA 135 K (145°)

HA04 200 0006

60

–

–

36

–

5,2 ⑤

HLA 135 (145°)

HA04 200 0001

60

–

–

36

–

5,6 ⑤

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

4859 011 2930

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
K = Korte steel

① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Met mes-snijgereedschap

④ Gewicht zonder benzine, compleet
⑤ Gewicht zonder accu
⑥ Gewicht inclusief accu, zonder lader

Opvangplaat
voor snijmessen

133

Draagtas

Om snoeiafval op te vangen en af te voeren. Voor snoeilengte
50 cm, aan beide zijden van het mes gereedschapsloos te
monteren. Geschikt voor HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle
HSE modellen, HLA 56, HLA 66 en HLA 86.

Ideaal voor het transport en de opslag van de machine samen
met de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Geschikt
voor KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86,
HLA 56, BGA 86, BGA 100 en alle combimotoren met
beugelhandgreep.

Artikelnummer

Artikelnummer

4859 740 3300

0000 881 0507

Steelverlengstuk HLA

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

Totale lengte ③ (cm)

Aantal slagen (min-1)

Tandafstand (mm)

STIHL ErgoStart

Beugelhandgreep

STIHL Smart Connector 2 A

Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm voor de
accuheggenschaar op steel HLA 56. Uit aluminium, gewicht
500 g.

2-MIX

168

3.615

34

⬤

⬤

–

2-MIX

189

3.600

34

⬤

–

2-MIX

232

3.600

34

⬤

⬤

2-MIX

199

3.615

34

⬤

–

–

2-MIX

242

3.615

34

⬤

⬤

–

AK systeem

210

2.800

30

–

⬤

–

AK systeem

210

2.800

30

–

⬤

–

AK systeem

210

2.800

30

–

⬤

–

AK systeem

210

2.800

30

–

⬤

–

AP systeem

205

3.000

33

–

⬤

–

AP systeem

260 – 330

3.000

33

–

–

–

AP systeem

219

4.000

34

–

–

AP systeem

249

4.000

34

–

⬤

Artikelnummer

HA01 820 5000

Klem voor
TELESCOOPSTEEL
Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de
schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan
gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden. Geschikt
voor HT 135, HTA 86, HLA 86 en HTA 135. Bij HT 135 en
HTA 135 al in het pakket inbegrepen.
Artikelnummer

0000 790 8600

Steun
Om machine en accu te beschermen
tegen direct bodemcontact. Voor
HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86.
Artikelnummer

•
•

4857 007 1001

NIEUW
Om machine en accu te beschermen
tegen direct bodemcontact.
Voor HLA 56 en HTA 50.
Artikelnummer

HA01 007 1000

ZAGEN EN SNOEIEN

Heggenscharen en
heggenscharen op steel

SLECHTS één MOTOR VOOR
DE MEEST DIVERSE TAKEN.
ƒ
CombiSystemen

137

Combigereedschappen,
accessoires en onderdelen

138

MultiSystemen

143

Multigereedschappen en accessoires

144

CombiSysteem en MultiSysteem

135

136

CombiSysteem en MultiSysteem

Het CombiSysteem in detail
ƒ
01 Kies één van de zes krachtige combimotoren

①

②

②

02 Combineer met
één van de vele
combigereedschappen
en ga aan de sLAg

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
① KM 56 RC-E kan niet gebruikt worden met de onkruidknipper RG-KM
② KM 131 R, KMA 130 R en KMA 135 R kunnen niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM

②

Combimotoren
ƒ

KM 56 RC-E
27,2 cm3 • 0,8 kW / 1,1 pk • 4,3 kg ③

Voor gebruik in de tuin, rond
het huis en op het erf. STIHL
ErgoStart, ronde handgreep,
draagriem, STIHL 2-MIX-motor.

Artikelnummer

4144 200 0016

KM 94 RC-E
24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 pk • 4,0 kg ③

● Voor onderhoud rondom huis en tuin,
en voor grote oppervlakken
● Krachtige combimotoren

Voor professioneel gebruik. STIHL
ErgoStart, deellastfunctie STIHL
ECOSPEED, ronde handgreep,
draagriem, STIHL 2-MIX-motor,
stoptoets.

● Combineerbaar met verschillende
combigereedschappen
Artikelnummer

4149 200 0089

KM 111 R
31,4 cm3 • 1,05 kW / 1,4 pk • 4,4 kg ③

Voor professioneel gebruik.
Vereenvoudigde startprocedure
voor een comfortabele start,
grotere brandstoftank voor
langere looptijden, papieren
luchtﬁlter, ronde handgreep,
STIHL 4-MIX®-motor.
Artikelnummer

4180 200 0562

KM 131 R
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 pk • 4,4 kg ③

Voor professionele gebruikers
met hoge eisen op het vlak van
prestaties. Vereenvoudigde
startprocedure voor een
comfortabele start, stoptoets,
grotere brandstoftank voor
langere looptijden, papieren
luchtﬁlter, ronde handgreep, STIHL
4-MIX®-motor. Kan niet gebruikt
worden met de zeis FSB-KM.
Artikelnummer

4180 200 0589

Andere versies: KM 131 zie tabel op pagina 140

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Beugelhandgreep

③ Gewicht zonder benzine,
zonder combigereedschap

137

ZAGEN EN SNOEIEN

CombiSysteem en MultiSysteem

138

CombiSysteem en MultiSysteem

36 V • 3,2 kg ①

Combigereedschappen,
accessoires en
onderdelen
ƒ

Krachtige en lichte accucombimotor met hoog koppel. Drie
vermogensniveaus voor een energiebesparend en stil gebruik,
veelzijdig inzetbaar dankzij het brede assortiment STIHL
combigereedschappen, met draagriem, accu-aandrijving via
AP gordeltas met aansluitkabel, draagsysteem, net zoals de
set stootkussen of met een AR accu met set stootkussen
(zie pagina 55). KMA 130 R kan niet gebruikt worden met
de zeis FSB-KM.

● Handige combigereedschappen
voor verschillende taken

KMA 130 R

②

③

● Gemakkelijk te verwisselen

KMA 130 R zonder accu en lader
Artikelnummer
4867 011 6820

● Veel verschillende accessoires
beschikbaar

KMA 135 R

②

36 V • 3,4 kg ①

Robuuste en krachtige accucombimotor in een modern
design met AP accuschacht in de machine. Voor werk in
een geluidsgevoelige omgeving. Veelzijdig inzetbaar dankzij
een breed assortiment gereedschappen van het STIHL
CombiSysteem. Ergonomische bedieningshandgreep met
toerentalregeling in drie stappen en led-display, traploze
snelheidsregeling, beugelhandgreep, luchtﬁlter voor
een lange levensduur. Voorziening voor de STIHL Smart
Connector 2 A in de behuizing van de machine. KMA 135 R
kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM.
KMA 135 R zonder accu en lader
Artikelnummer
FA02 011 6800

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires
vindt u vanaf pagina 16

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
R = Beugelhandgreep

③

Zeis FS-KM④

Bladblazer BG-KM④

Ideaal voor het onkruidvrij
maken langs muren, omheiningen,
heggen en wegranden. Maaikop
AutoCut C 26-2, gewicht 1,2 kg⑤.

Bevrijdt wegen en oppervlakken
van bladeren en maaisel. Hoge
blaaskracht, totale lengte 89 cm,
gewicht 1,8 kg.

Artikelnummer

Artikelnummer

4180 200 0687

4606 740 5000

Accessoire: vlakke,
gebogen blaasmond

Zeis FS-KM④
Ideaal voor het maaien van
grasvelden met taai gras.
Grassnijblad GrassCut 230-2,
totale lengte 94 cm⑤, gewicht
1,2 kg⑤.

Artikelnummer

Artikelnummer

Hoge takken heel precies snoeien.
Compacte bouwwijze met
geïntegreerde peillijst, zaagketting
1⁄4" PM3. Zaagbladlengte 30 cm⑦,
totale lengte 126 cm⑧, gewicht
1,3 kg⑨.

NIEUW
HOOGSNOEIER HT-KM⑥

4180 200 0475

Zeis FSB-KM⑥
Ideaal voor het onkruidvrij
maken op plaatsen met weinig
bewegingsruimte. Maaikop
AutoCut C 6-2, gebogen
maaiboom. Niet toegelaten voor
de combimotoren KM 131 R,
KMA 130 R en KMA 135 R. Totale
lengte 77 cm⑤, gewicht 0,7 kg⑤.
Artikelnummer

Artikelnummer

Ideaal voor het vegen van paden
en straten. Rubberen lamellen,
werkbreedte 60 cm, inclusief
beschermkap, totale lengte 125 cm,
gewicht 7,4 kg⑩.

4137 740 5008

Artikelnummer

Voor perfecte gazonranden langs
paden, opritten of bloemperken.
Instelbare werkdiepte, totale
lengte 92 cm, gewicht 2,0 kg.
4180 740 5002

20 cm
4133 713 4101

4601 740 4904

Borstelrol KB-KM⑥

Accessoire: kantensnijmes (vervangingsmes)
(niet afgebeeld)
Lengte
Artikelnummer

4182 200 0212

Veegrol KW-KM⑥

Kantensnijder FCB-KM⑥

Artikelnummer

4606 701 8301

Haalt het vuil zelfs uit de diepste
gleuven en voegen. Vaste borstels,
tegengestelde draairichting van
de borstels, werkbreedte 60 cm,
inclusief beschermkap, totale
lengte 125 cm, gewicht 6,4 kg⑩.
Artikelnummer

4601 740 4905

Kantensnijder FCS-KM⑥
Voor perfecte gazonranden langs
paden, opritten of bloemperken.
Instelbare werkdiepte, gewicht
2,5 kg.
Artikelnummer

4180 740 5004

① Gewicht zonder accu en combigereedschap
② Met de bladblazer BG-KM is het dragen van
gehoorbescherming noodzakelijk
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450

④ Toegelaten op alle combimotoren
⑤ Zonder snijgereedschap en bescherming
⑥ Toegelaten op alle combimotoren met beugelhandgreep
⑦ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven snoeilengte

⑧ Met zaagblad en zaagketting
⑨ Zonder zaagblad en zaagketting
⑩ Gewicht inclusief beschermkap
Voor België is Recupel inbegrepen
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Grondfrees BF-KM①

Onkruidknipper RG-KM②
⑩

Voor het verluchten en cultiveren
van de grond. Werkbreedte 22 cm,
inclusief beschermkap, totale
lengte 100 cm, gewicht 4,1 kg.

Artikelnummer

4601 740 5000

Eﬀectieve en slingerarme verwijdering
van onkruid en gras op verschillende
ondergronden, zoals grind, asfalt of
verharde oppervlakken. Voor KM 91 R,
KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, KMA 130 R
en KMA 135 R.
Artikelnummer

4180 740 5006

Struiksnoeier FH-KM 145°①

Accessoire: ONDERHOUDSSET VOOR RG-KM

Voor snoeiwerk nabij de grond
en voor trillingsvrij maaiwerk op
plaatsen met weinig bewegingsruimte en in de buurt van wegen.
Flexibel verstelmechanisme,
plaatsbesparende transportstand,
snoeilengte 25 cm, totale lengte
126 cm, gewicht 2,2 kg.

Bestaande uit twee reservemessen
en een schotel.

Artikelnummer

Artikelnummer

4180 007 4100

4243 740 5006

Rugdraagsysteem RTS
Heggensnoeier HL-KM 145°②
Voor veeleisend snoeiwerk bij
hoge heggen en voor gebruik
vlak bij de grond. Stapsgewijs
instelbaar, plaatsbesparende
transportstand, totale lengte
148 – 158 cm, gewicht 2,4 kg.

Snoeilengte
Artikelnummer

60 cm
4243 740 5008

Artikelnummer

0000 790 4400

Cilinderinhoud (cm3)

50 cm
4243 740 5003

Artikelnummer

Snoeilengte
Artikelnummer

Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte
voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Geschikt voor
hoogsnoeiers: HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85,
HTA 86, HTA 135, HTE 60; combimotoren met HT-KM of
HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, KM 111 R, KM 131 R,
KMA 135 R; heggensnoeiers: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66,
HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Niet te gebruiken met:
KMA 130 R, HL 94 KC-E en HLE 71 K.

KM 56 RC-E

4144 200 0016

27,2

KM 94 RC-E

4149 200 0089

24,1

KM 111 R

4180 200 0562

31,4

KM 131

4180 200 0587

36,3

Voor het gebruik van de
combigereedschappen HT-KM
en HL-KM (0°-versie).

KM 131 R

4180 200 0589

36,3

KMA 130 R

4867 011 6820

–

Artikelnummer

KMA 135 R

FA02 011 6800

–

Heggensnoeier HL-KM 0°②
Bijzonder geschikt om hoge en
brede heggen in vorm te snoeien.
Snoeilengte 50 cm, totale lengte
107 cm, gewicht 1,7 kg.
Benzinecombimotoren
Artikelnummer

4243 740 5000

Haakse overbrenging

AccuCombiMotoren

4138 640 0201

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Toegelaten op alle combimotoren
② Toegelaten op alle combimotoren met beugelhandgreep

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Beugelhandgreep

141

Steelverlengstukken

Van aluminium. Voor het gebruik van de combigereedschappen
HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 50 cm,
gewicht 0,6 kg.
Artikelnummer

0000 710 7100

Van staal. Voor het gebruik van de combigereedschappen
HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m,
gewicht 1,4 kg.
Artikelnummer

NIEUW
Service Kits
Met de Service Kits voor STIHL benzinemachines kan u
eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvangt
u per kit een bougie, een brandstoﬃlter en een papier- of
vliesluchtﬁlter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan u niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoogt
u tegelijk ook de levensduur van uw machine. Behalve de
combisleutel, die u al bij uw STIHL machine ontvangen heeft,
heeft u geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

4140 710 7131

Van carbonstaal. Voor het gebruik van de combigereedschappen
HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m, holle
as van aluminium, extra licht, gewicht 0,9 kg.
Artikelnummer

0000 710 7102

Service Kit 24 voor FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55,
HL 45, KM 55
Artikelnummer
4140 007 4100

Draagtas

Service Kit 26 voor FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Artikelnummer
4144 007 4100

Ideaal voor transport en bewaren van de machine samen
met combigereedschap FS-KM of HL-KM. Geschikt
voor KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86,
HLA 56, BGA 86, BGA 100 en alle combimotoren met
beugelhandgreep.

Service Kit 30 voor HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Artikelnummer
4180 007 4102
Service Kit 31 voor HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Artikelnummer
4180 007 4103

Nominale spanning (V)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau ③ (dB(A)) ④

Geluidsvermogenniveau ③
(dB(A)) ④

Trillingsniveau links / rechts ⑤
(m/s2) ④

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

In combinatie met BG-KM:
blaaskracht (N)

In combinatie met BG-KM:
max. luchtsnelheid (m/s)

In combinatie met BG-KM:
luchtcapaciteit (m3/h) met
rond mondstuk ⑥

Lengte tot koppelingsmof (cm)

STIHL ErgoStart

Automatische decompressie

Beugelhandgreep

Draaggordel

STIHL Smart Connector 2 A

0000 881 0507

Vermogen (kW / pk)

Artikelnummer

Service Kit 28 voor KM 94
Artikelnummer
4149 007 4103

0,8 / 1,1

–

4,3 ⑦

96

109

8,5 / 8,2

2-MIX

16

71

845

84

⬤

–

⬤

⬤

–

0,9 / 1,2

–

4,0 ⑦

95

110

8,2 / 7,9

2-MIX

16

71

845

90

⬤

–

⬤

⬤

–

1,05 / 1,4

–

4,4 ⑦

99

109

7,2 / 6,4

4-MIX®

18

74

885

92

–

⬤

⬤

⬤

–

1,4 / 1,9

–

4,8 ⑦

101

110

5,0 / 4,2

4-MIX®

21

81

965

92

–

⬤

–

⬤

–

1,4 / 1,9

–

4,4 ⑦

101

110

6,1 / 6,5

4-MIX®

21

81

965

92

–

⬤

⬤

⬤

–

–

36

3,2 ⑧

91

102

5,0 / 5,0

AP systeem

15

67

815

92

–

–

⬤

⬤

–

36

3,4 ⑧

91

104

5,0 / 3,7

AP systeem

15

68

812

96

–

–

⬤

⬤

•

–

③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen
⑤ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

⑥ Bij blazen
⑦ Gewicht zonder benzine,
zonder combigereedschap
⑧ Gewicht zonder accu en combigereedschap

⑨ Prijs zonder accu en lader
⑩ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
Voor België is Recupel inbegrepen
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Het MultiSysteem in detail
ƒ
02 Eenvoudig te bedienen

04 PLAatsbesparend
opbergen
01 GEMAKKELIJK te starten

03 Comfortabel
transport

Kies één van de zeven
multigereedschappen
en u kan beginnen

Techniek

Comfort

01 MOTORTECHNIEK MET PAPIEREN LUCHTFILTER
Om het starten lichter te maken is de carburateur
met een manuele brandstofpomp uitgerust. De
acceleratiepomp zorgt voor een snel toerental. De
papieren luchtﬁlter beschermt de motor doeltreﬀend
tegen stof en vuil.

03 TRANSPORTGREEP
Dankzij de transportgreep kan u het STIHL MultiSysteem
comfortabel in het voertuig in- en uitladen.

02 Multifunctionele handgreep
Voor een eenvoudige en betrouwbare bediening zijn
alle bedieningselementen voor de motorsturing in de
handgreep geïntegreerd.

04 INKLAPBAAR FRAME
Het STIHL MultiSysteem kan ook met gemonteerd
gereedschap snel en eenvoudig dichtgeklapt worden
om het te vervoeren of op te bergen.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

Multimotor
ƒ

143

MM 56
27,2 cm3 • 0,85 kW / 1,2 pk • 8,3 kg ①

Voor uiteenlopende opdrachten:
gazononderhoud, grondbewerking
en oppervlaktereiniging. Grote
keuze aan multigereedschappen,
inklapbaar frame voor gemakkelijk
transport, vereenvoudigde
startprocedure voor een
moeiteloze start, stoptoets,
papieren luchtﬁlter.

Artikelnummer

4604 011 5401

● Voor uiteenlopende opdrachten:
gazononderhoud, grondbewerking
en oppervlaktereiniging
● Krachtige multimotor

Vermogen (kW / pk)

Gewicht ① (kg)

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Trillingsniveau links / rechts ③ (m/s2)

● Kan gecombineerd worden met
verschillende gereedschappen

0,85 / 1,2

8,3

94

102

4,1 / 5,1

Cilinderinhoud (cm3)

Artikelnummer

● Inklapbaar frame voor gemakkelijk
vervoer

Multimotor MM 56
4604 011 5401

27,2

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder benzine, zonder multigereedschap
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

ZAGEN EN SNOEIEN

CombiSysteem en MultiSysteem
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CombiSysteem en MultiSysteem

Multigereedschappen en
Accessoire
ƒ

Grondfrees BF-MM
Verkleint zware leemgrond. Ideaal
voor cultiveren en loswoelen
van grond, werkbreedte 22 cm,
gewicht 2,0 kg.

Artikelnummer

4601 740 4605

Grondverkruimelaar BK-MM

● Handige multigereedschappen voor
uiteenlopende opdrachten.

Ideaal voor delicate werkzaamheden. Verdeelt ﬁjne, zanderige
grond en verkruimelt grove aarde,
werkbreedte 22 cm, gewicht
2,0 kg.

● In een handomdraai van gereedschap
wisselen

Artikelnummer

4601 740 4606

Kantensnijder FC-MM①
Snijdt gazonranden op een
optimale manier met een diepe
snede, gewicht 0,8 kg.

Artikelnummer

4601 740 4603

Gazonbeluchter RL-MM①
Stimuleert de wortelgroei,
perforeert het grasoppervlak
en zorgt voor een ideale aanvoer
van voedingsstoﬀen en voor
verluchting. Werkbreedte 20 cm,
gewicht 2,0 kg.

Artikelnummer

4601 740 4600

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Wielset aanbevolen
② Wielset vereist

ZAGEN EN SNOEIEN

Moshark MF-MM②

Wielset

Verwijdert mos en vervilte
lagen in het grasoppervlak.
Inclusief beschermkap.
Werkbreedte 50 cm, gewicht
8,3 kg.

Voor FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②,
KW-MM② en KB-MM②. Maakt het
mogelijk om het gereedschap lichtjes
op te tillen en vermindert zo de
wrijvingsweerstand bij het verwijderen
van mos en bij het borstelen of vegen.
Manoeuvreren wordt gemakkelijker.

Artikelnummer

Artikelnummer

4601 740 4601

4601 007 1008

Veegrol KW-MM②

Extra gewicht

Ideaal voor het vegen van
paden en straten. Verwijdert
vuil, zand, steentjes
en bladeren. Exclusief
beschermkap, werkbreedte
60 cm, gewicht 3,7 kg.

Voor BF-MM en BK-MM. De ideale
aanvulling voor het frezen en
verkruimelen. Verhoogt de druk
op het gereedschap en zorgt dat
het gereedschap nog dieper in de
grond gaat.

Artikelnummer

Artikelnummer

4601 740 4604

4601 730 4500

Borstelrol KB-MM②

Grondhaak

Verwijdert vuil van eﬀen en
oneﬀen oppervlakken. Inclusief
beschermkap, werkbreedte
60 cm, gewicht 4,2 kg.

Zorgt voor een afwisseling van
de werkdiepte en de snelheid bij
het werken in de grond door het
gereedschap lichtjes te verhogen
of dieper in de grond te drukken.

Artikelnummer

Artikelnummer

4601 740 4602

4601 740 4800
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Steen- en betonzaag en doorslijpers

ECHTE KRACHTPATSERS.
VOOR HET ZWARE WERK.
ƒ
Steen- en betonzaag en accessoires

150

Doorslijpers

153

Accessoires en onderdelen voor doorslijpers
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Steen- en betonzaag en doorslijpers

De steen- en betonzaag in detail
ƒ
02 Krachtig en zuinig

01 Onderhoudsvrije
werking

03 LAnge
naspanintervallen

04 LAnge levensduur
06 Optimale stofbinding
05 Eenvoudig aanspannen

Techniek
01 longlife-luchtfiltersysteem
Het longlife-luchtﬁltersysteem met HD2-ﬁlter en extra
ﬁlter beschermt de motor, zelfs tegen de ﬁjnste stofdeeltjes. Dat garandeert een zeer lange levensduur. Door
het speciale materiaal is de ﬁlter eenvoudig te reinigen
met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.
02 STIHL 2-MIX-MOTOR
Is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van
het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de
spoelverliezen verminderen. Dat verhoogt het vermogen
en vermindert het verbruik.
03 DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETTINGEn
In ons assortiment vindt u altijd de gepaste diamant
steen- en betonzaagketting voor rustig werken
zonder trillingen. De kettingen 36 GBE en 36 GBM
hebben voorgescherpte diamantsegmenten en
LowStretch-technologie voor het nat zagen van
bakstenen en beton. 36 GGM heeft staalsegmenten met
diamantcoating om gietijzeren buizen nat door te slijpen.

04 ZAAGBLADEN MET WATERTOEVOER
De zaagbladen zijn voorzien van een interne waterspoeling. Hierdoor worden de ketting, de gleuf van
de kettinggeleider en het neustandwiel gespoeld en
gekoeld. Dat garandeert een lange levensduur van het
zaagblad en de ketting en zorgt voor een minimale
stofbelasting voor de gebruiker.

Comfort
05 ZIJDELINGSE KETTINGSPANNING
Dient voor het snel en vlot spannen van de ketting.
06 WATERAANSLUITING MeT doseerkraan
Met de snelkoppeling sluit u de machine vlot aan op de
watervoorziening. Met de doseerkraan kan u de waterhoeveelheid voor het binden van het stof, evenals de
koeling en spoeling van de ketting moeiteloos instellen.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

ZAGEN EN SNOEIEN

NAT DOORSLIJPEN

Tip voor professionele gebruikers

Dit symbool verwijst naar nat doorslijpen en het gebruik van
water voor het slijpen. Het water bindt het stof en dient voor
de koeling en spoeling van de machine.

De steenzaag GS 461 is de perfecte aanvulling van de klassieke
doorslijper. Ideaal als bijvoorbeeld precieze hoeksnedes
zonder overlap belangrijk zijn. Eerst worden de hoeken met
de steenzaag voorbewerkt (ingestoken) en daarna worden
de langere, rechte insnedes met de doorslijper gemaakt. Met
de combinatie van de twee machines slijpt u ook grotere
openingen precies en eﬃciënt door. Afhankelijk van de
gekozen zaaggarnituur is de GS 461 geschikt voor verschillende
toepassingen en materialen. De diamantslijpketting 36 GGM
bijvoorbeeld bestaat uit staalsegmenten met een diamantcoating. Hij is perfect voor het nat doorslijpen van gietijzeren
buizen bij kanaal- en rioleringswerken. De diamantslijpketting
36 GGM onderscheidt zich door een hoog doorslijpvermogen
bij groef- en lengtesnedes. Met deze ketting kan u de
steenzaag ook op moeilijk toegankelijke en smalle plaatsen
gebruiken.
Opmerking: het kan trouwens zeer moeilijk zijn om de
gewenste openingen te maken. Daarom is het aan te raden om
deze vooraf te berekenen en eventueel in meerdere stukken te
verdelen.

LowStretch-technologie
Dit teken staat voor LowStretch-technologie. Een speciaal
warmtebehandelingsproces om het uitrekken van de ketting
duidelijk te verminderen.
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Steen- en
betonzaag en
accessoires
ƒ
GS 461
76,5 cm3 • 4,3 kW / 5,8 pk • 7,6 kg ①

● Voor professionals in de bouwsector

Combineert de bediening van een kettingzaag met de kracht
van een doorslijper. Zijdelingse kettingspanning, STIHL
antivibratiesysteem, wateraansluiting, decompressieventiel,
STIHL ElastoStart, slijtvast startkoord, HD2-ﬁlter, staand
vulbare tankdop met gereedschapsloze sluiting.

● Voor nat zagen van beton,
natuursteen en metselstenen

Voor het nat doorslijpen van breekbare bouwmaterialen
Zaagbladlengte 40 cm ②
Artikelnummer
4252 200 0045

● Voor het nat doorslijpen van
gietijzeren buizen

Voor het nat doorslijpen van beton en hardsteen
Zaagbladlengte 40 cm ②
Artikelnummer
4252 200 0048

● Voor het uitzagen van gaten in muren

Voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen
Zaagbladlengte 45 cm ②
Artikelnummer
4252 200 0034

● Ideale aanvulling op de doorslijpers

Geleidingsklauw
Geleidings- en steunhulp om
beton en metselwerk te zagen. Van
gehard, gegalvaniseerd staal, voor
GS 461.

Artikelnummer

4252 660 0900

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder benzine, zonder zaagblad en diamant-doorslijpketting
② De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
③ Diamant steen- en betonzaagkettingen worden geleverd inclusief kettingtandwiel

151

Diamant-steen- en
betonzaagketting
36 GBE③

Diamant-steen- en
betonzaagketting
36 GGM③

Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen. Zeer geschikt voor
breekbare bouwmaterialen zoals dakpannen en kalkzandsteen,
met voorgescherpte diamantsegmenten en LowStretchtechnologie.

Ideaal voor het rustig, precies en trillingsarm nat doorslijpen
van gietijzeren buizen in de kanaal- en rioleringsaanleg.
Maakt het mogelijk om te zagen in moeilijke posities en op
moeilijk bereikbare plaatsen. De met diamant beklede stalen
segmenten zorgen voor een hoog zaagvermogen in steek- en
dwarssneden.

Zaagbladlengte
Artikelnummer

40 cm ②
3211 050 0064

Zaagbladlengte
Artikelnummer

45 cm ②
3212 000 0070

Diamant-steen- en
betonzaagketting
36 GBM③

ROLLOMATIC G ZAAGBLAD

Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen van beton en
natuursteen, beperkt geschikt voor baksteen, met
voorgescherpte diamantsegmenten en LowStretchtechnologie.

Met waterspoeling in het zaagblad en het neustandwiel.
Speciaal voor de GS 461 ontwikkeld, blad met tweede
spanboorgat voor het verlengen van de spanweg, geharde
geleiding.
Voor 36 GBE en 36 GBM
Zaagbladlengte 40 cm ②
Artikelnummer
3006 000 1513

HD2-ﬁlter

Gereedschapsloze tankdop

Wateraansluiting

Slijtvast startkoord

115

STIHL ElastoStart

Geluidsvermogenniveau ④ (dB(A))

105

STIHL antivibratiesysteem

Geluidsdrukniveau ④ (dB(A))

7,6

45 cm ②
3006 000 1417

Decompressieklep

Gewicht ① (kg)

4,3 / 5,8

Zaagkettingsteken

Vermogen (kW / pk)

76,5

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®)

Cilinderinhoud (cm3)

40
40
45

Trillingsniveau links / rechts ⑤ (m/s2)

Zaagbladlengte ② (cm)

Artikelnummer

Voor 36 GGM
Zaagbladlengte
Artikelnummer

Zijdelingse kettingspanner

40 cm ②
3213 050 0064

STIHL diamant-steenen betonzaagketting

Zaagbladlengte
Artikelnummer

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

Steen- en betonzaag
GS 461

⬤ Standaard

4252 200 0045
4252 200 0048
4252 200 0034

④ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

4,5 / 4,0 2-MIX

3⁄8"

GBE
GBM
GGM

ZAGEN EN SNOEIEN
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Steen- en betonzaag en doorslijpers

De doorslijpers in detail
ƒ
04 Krachtbesparend
werken
07 LAag gewicht

01 VERMINDERING VAN
HET BRANDSTOFVERBRUIK
02 Nauwkeurig doseren

03 Onderhoudsvrije
werking
05 Optimale stofbinding
06 Eenvoudig tanken

Techniek

Comfort

01 STIHL INJECTION
De elektronisch gestuurde injectie zorgt op ieder
moment voor een perfect loopgedrag en een verminderd
brandstofverbruik in vergelijking met machines zonder
deze injectietechniek.

04 STIHL antivibratiesysteem
Buﬀers en veerelementen reduceren de overdracht
van de motortrillingen op handen en armen. Dit laat
comfortabel werken toe.

02 Elektronische watersturing
De watertoevoer wordt automatisch in- en uitgeschakeld.
De bediening en dosering van de waterhoeveelheid
gebeurt eenvoudig via het toetsenbord.
03 Longlife-luchtfiltersysteem
met cycloonvoorafscheiding
Levensduur tot één jaar voor de ﬁlter (afhankelijk
van de gebruiksomstandigheden). De regelmatige
schoonmaakbeurten van de ﬁlter vervallen.

05 Wateraansluiting
De snelkoppeling is eenvoudig aan te sluiten. Het water
wordt naar de slijpschijf gevoerd om te spoelen en om
het stof bij natzagen te binden.
06 Gereedschapsloze olietankdop
Speciale afsluiting om de tankdop snel en gemakkelijk
te kunnen openen en sluiten zonder gereedschap.
Beschermt de tank bovendien tegen binnendringend stof.
07 Magnesiumbescherming
De bescherming van de doorslijpschijf uit magnesium
spuitgietwerk is zeer licht. De beschermregeling en
watertoevoer zijn in een ergonomisch design uitgevoerd.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
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Doorslijpers
ƒ

TS 410①
66,7 cm3 • 3,2 kW / 4,4 pk • 9,5 kg ②

● Draagbare machines
● Voor boven- en ondergrondse werken
en wegenbouw, voor de verhuur van
bouwmachines en voor professionals
in tuin- en landschapsarchitectuur

Lichte en handige doorslijper. Met 300 mm doorslijpschijf
voor sneden tot een diepte van 100 mm. Het STIHL antivibratiesysteem waarborgt een goede geleiding van de
doorslijper bij het slijpen. Met longlife-luchtﬁltersysteem voor
een lange ﬁlterstandtijd, krachtbesparend starten dankzij de
decompressieklep.
Artikelnummer

4238 011 2800

● Benzinemachines voor het doorslijpen van
beton, steen, asfalt, bouwstaal en buizen

Ø

35

0

mm

● Accumachine voor het doorslijpen van
opzetplaten, dakpannen, bakstenen en
wapeningsijzer

TS 420①
66,7 cm3 • 3,2 kW / 4,4 pk • 9,7 kg ②

Universeel te gebruiken doorslijper voor boven- en
ondergrondse werken. Met 350 mm doorslijpschijf voor
sneden tot en met een diepte van 125 mm. Het STIHL
antivibratiesysteem waarborgt een goede geleiding van de
doorslijper bij het slijpen. Met longlife-luchtﬁltersysteem
voor een lange ﬁlterstandtijd, krachtbesparend starten
dankzij de decompressieklep.
Artikelnummer

4238 011 2810

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Met kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal
② Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf

ZAGEN EN SNOEIEN
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TS 440①

TS 480¡①

66,7 cm3 • 3,2 kW / 4,4 pk • 11,1 kg ②

72,2 cm3 • 3,9 kW / 5,3 pk • 10,0 kg ②

Doorslijper met uitgebreide beschermregeling en de
innovatieve STIHL QuickStop remschijf. Voor doorslijpschijven
van 350 mm. Dankzij de ver naar achteren verstelbare
beschermkap is de machine zeer eﬀectief voor het doorslijpen
van buizen of bij gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
Uitgerust met elektronische waterregeling, longlife luchtﬁltersysteem.

Voor doorslijpschijven van 300 mm. De elektronisch
geregelde injectie garandeert een uitstekende prestatie en
een hoog torsiemoment. Met slechts één startpositie kan
u de machine heel eenvoudig opstarten. In combinatie met
het STIHL antivibratiesysteem, dat voor heel lage trillingswaarden zorgt, kan u de machine heel nauwkeurig sturen
tijdens het zagen. Elektronische waterregeling zodat u
het water praktisch kan doseren. STIHL ElastoStart en de
decompressieklep maken de start merkbaar lichter.

Artikelnummer

Artikelnummer

4238 011 2820

4250 011 2804

0
35
Ø

De beveiliging van de TS 440 kan zodanig worden ingesteld
dat de slijpschijf bovenaan toegankelijk is. Dit vergroot de
snijprecisie bij het doorslijpen van buizen aanzienlijk, vooral in
het onderste deel, in hoeken en tijdens het zagen in muren.
De STIHL QuickStop remschijf biedt extra veiligheid. Bij een
voldoende krachtige terugslag wordt de slijpschijf in een
fractie van een seconde tot stilstand gebracht.

mm

Tip voor professionele gebruikers

TS 500¡①
72,2 cm3 • 3,9 kW / 5,3 pk • 10,2 kg ②

Aangepaste doorslijpschijven

Universeel inzetbare doorslijper met STIHL Injection. Voor
doorslijpschijven van 350 mm. De elektronisch gestuurde
injectie waarborgt een optimale werking en een hoog
koppel. Met slechts één startpositie is de machine zeer vlot
te starten. Door de elektronische waterregeling kan u de
waterhoeveelheid gemakkelijk doseren. In combinatie met
het STIHL antivibratiesysteem, dat zorgt voor uiterst lage
vibratiewaarden, kan de machine tijdens het slijpen zeer precies
geleid worden. STIHL ElastoStart en de decompressieklep
maken het starten merkbaar gemakkelijker.

vindt u vanaf pagina 158

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
¡ = STIHL Injection

4250 011 2810

① Met kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal
② Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf
③ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf

④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

0

mm

Ø

23

35
0
Ø

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

TS 700①

TSA 230①

98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 pk • 11,7 kg ②

36 V • 3,9 kg ③

Zeer krachtige STIHL doorslijper voor doorslijpschijven
van 350 mm. De doorslijper is ideaal voor gebruik op volle
snijdiepte en ook op de slijpwagen FW 20. Uitgerust met
decompressieklep en STIHL ElastoStart voor krachtbesparend
starten en een longlife-luchtﬁltersysteem voor een lange
ﬁlterstandtijd.

Handige accudoorslijper voor doorslijpschijven van 230 mm.
Voor binnen- en buitengebruik, snijdiepte tot 70 mm,
wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat
doorslijpen, asvergrendeling, onderhoudsvrije riemaandrijving.

Artikelnummer

④

TSA 230 zonder accu en lader
Artikelnummer
4864 011 6600 ⑤

4224 011 2800

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires

Ø

40

0

mm

vindt u vanaf pagina 16

TS 800①
98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 pk • 12,7 kg ②

STIHL doorslijper voor doorslijpschijven van 400 mm. Bereikt
de maximale snijdiepte van 145 mm en heeft een lager
gewicht dankzij de behuizing van magnesium. Ook ideaal
voor slijpwerken op de slijpwagen FW 20. Uitgerust met
decompressieklep en STIHL ElastoStart voor krachtbesparend
starten en een longlife-luchtﬁltersysteem voor een lange
ﬁlterstandtijd.

Artikelnummer

4224 011 2820

Pagina

321

TSA 230 met se 133 ME
voor stofvrij
werk
Onmisbare uitbreiding voor binnenwerkzaamheden
die veel stof produceren.

ZAGEN EN SNOEIEN
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Accessoires
en onderdelen
voor
Doorslijpers
ƒ

NIEUW
Service Kits
Met de Service Kits voor STIHL benzinedoorslijpers kan u
eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvangt u per
kit een bougie, een brandstoﬃlter, een papierluchtﬁlter en
voorﬁlter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten
kan u niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen
vuil of beschadiging beschermen, maar verhoogt u tegelijk ook
de levensduur van uw doorslijper. Behalve de combisleutel, die
u al bij uw STIHL doorslijper: ontvangen heeft, heeft u geen
extra gereedschap nodig voor het onderhoud.
Service Kit 32 voor TS 700, TS 800
Artikelnummer
4224 007 4100

● Om de toepassingen uit te breiden en
om het werk met doorslijpers makkelijker
te maken

Service Kit 35 voor TS 410, TS 420, TS 440
Artikelnummer
4238 007 4102

● Slijpwagen voor nauwkeurig slijpen
over langere stukken

Tip voor professionele gebruikers

Cilinderinhoud (cm3)

Vermogen (kW / pk)

De slijpwagen FW 20 kan gewoon samengeklapt worden en
in de kleinste ruimte opgeborgen worden. Eén persoon kan
deze moeiteloos vervoeren. Ook de snelspaninrichting scoort
met overtuigende voordelen en maakt de doorslijper tot een
multitalent. Op die manier proﬁteert u van twee machines in één
– doorslijper en een compacte wagen voor de doorslijper.

TS 410

4238 011 2800

66,7

3,2 / 4,4

TS 420

4238 011 2810

66,7

3,2 / 4,4

TS 440

4238 011 2820

66,7

3,2 / 4,4

TS 480¡

4250 011 2804

72,2

3,9 / 5,3

TS 500¡

4250 011 2810

72,2

3,9 / 5,3

TS 700

4224 011 2800

98,5

5,0 / 6,8

TS 800

4224 011 2820

98,5

5,0 / 6,8

–

–

Artikelnummer

● Eenvoudige, gereedschapsloze montage
en demontage van de doorslijpers
op de slijpwagen

Benzinedoorslijpers③

AccuDoorslijper③
TSA 230

4864 011 6600

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
Zolang de voorraad strekt!

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

¡ = STIHL Injection

Slijpwagen FW 20 met ombouwset

Slijpwagen FW 20

Voor exacte snijranden bij een
tot op de millimeter nauwkeurige
snijdiepte over langere stukken.
Geschikt voor alle manuele STIHL
doorslijpers. Een ombouwset
met snelspansysteem wordt
meegeleverd.

De STIHL slijpwagen FW
wordt geleverd met spatlap
voor de TS 400.

Voor TS 400
Artikelnummer

4224 200 0044

Artikelnummer
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4224 710 1403

Voor TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Artikelnummer
4224 200 0043
Voor TS 700, TS 800
Artikelnummer
4224 200 0033

Ombouwset met
snelspansysteem
Voor slijpwagen FW 20.

Voor TS 400
Artikelnummer

4223 790 0702

Slijprichtingindicator

Voor TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Artikelnummer
4250 790 0702

13 l. Met koppeling voor
slijpwagen FW 20.

Voor slijpwagen FW 20.

Voor TS 700, TS 800
Artikelnummer
4224 790 0705

Artikelnummer
4224 007 1018

Artikelnummer
4205 007 1009

Doorslijpschijf (mm)

Max. slijpdiepte (mm)

Decompressieklep

STIHL antivibratiesysteem

67,5

300

100

⬤

⬤

–

9,7 ④

98 ⑥

109 ⑥

3,9 / 3,9

2-MIX

72,0

350

125

⬤

⬤

–

11,1 ④

98 ⑥

109 ⑥

3,6 / 3,9

2-MIX

72,7

350

125

⬤

⬤

–

10,0 ④

98 ⑥

112 ⑥

2,2 / 2,2

2-MIX

68,2

300

100

⬤

⬤

–

10,2 ④

98 ⑥

112 ⑥

2,4 / 2,0

2-MIX

73,0

350

125

⬤

–

11,7 ④

101 ⑥

113 ⑥

6,6 / 4,5

2-MIX

84,0

350

125

–

12,7 ④

101 ⑥

114 ⑥

6,5 / 3,9

2-MIX

89,0

400

36

3,9 ⑤

103 ⑦

114 ⑦

3,5 / 3,5

AP systeem

55,0

230

① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Met kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal
④ Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

–

145

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

–

70

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

STIHL ElastoStart

STIHL Injection

Totale lengte (cm)

2-MIX

Cycloonvoorafscheiding

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

3,9 / 3,9

QuickStop remschijf

Trillingsniveau links / rechts ② (m/s2)

109 ⑥

Elektronische watersturing

Geluidsvermogenniveau ① (dB(A))

98 ⑥

Magnesium beschermkap

Geluidsdrukniveau ① (dB(A))

9,5 ④

Slijtvast startkoord

Gewicht (kg)

–

Wateraansluiting

Nominale spanning (V)

Watertank

•
•
•

•
•
–

⑤ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf
⑥ Meting volgens ISO 19432
⑦ Meting met doorslijpschijven in snede volgens EN 60745-2-22
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doorslijpschijven
ƒ

Drukwatertank
10 l. Voor mobiele watervoorziening van doorslijpers
op bouwterreinen zonder
wateraansluiting. Niet
aanbevolen voor de GS 461.
Artikelnummer

0000 670 6000

Wateraansluiting
De STIHL wateraansluiting voor STIHL doorslijpers is voorzien
van twee makkelijk te reinigen monden. Die kunnen achteraf
op de magnesium beschermkap van de doorslijper bevestigd
worden. Het vernevelde water verbindt zich met het slijpstof.
Voor een eﬃciënt en zuiver slijpresultaat.
Voor TS 400, TS 460
Artikelnummer
4201 007 1014

Voor TS 510, TS 760
Artikelnummer
4205 007 1015

● Kunsthars- en diamantdoorslijpschijven om
natuursteen, asfalt, staal en beton door te
slijpen
● Optimaal afgestemd op STIHL doorslijpers
● Lange levensduur en hoog slijpvermogen

Wielset
Ombouwset voor de voorste steunvoet van de machine. De
doorslijper kan eenvoudig op de wielset gemonteerd worden.
De soepel lopende wielen maken de geleiding op een vlakke
ondergrond eenvoudiger voor de TS 410, TS 420, TS 480i,
TS 500i, TS 700 en TS 800.
Artikelnummer

4224 007 1014

Dieptebegrenzer
De dieptesteller met zuignappen maakt stofarm droog
slijpwerk van minerale bouwmaterialen mogelijk zowel
binnen- als buitenshuis. Nauwkeurige en traploze instelling
van de slijpdiepte is mogelijk bij de TSA 230.
Artikelnummer

4864 690 0801

Vulring (zonder afb.)
Adapter voor diamant-doorslijpschijven. Messing boring van
1 inch voor alle doorslijpers met een as van 20 mm.
Artikelnummer

0000 708 4200

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Kunsthars
doorslijpschijven
K-ME

Bouwstaal
Voor het zagen van bouwstaal en metaalproﬁelen op
het bouwterrein en in metaalverwerkende bedrijven.

K-DG

Asfalt/ductiel gietijzer
Doorslijpschijf voor wegenbouw en rioleringsaanleg,
speciaal voor het doorslijpen van gietijzeren buizen.

K-BA

Steen

Kunsthars doorslijpschijven

K-ME

K-DG

K-BA

0835 012 7000

230

0835 010 7000

300

0835 010 7001

350

0835 012 7001 ②

350

0835 010 7002

400

0835 030 7000

300

0835 030 7001

350

0835 030 7002

400

0835 020 7000

300

0835 020 7001

350

0835 020 7002

400

⬤ Geschikt
– Niet aanbevolen

Edelstaal

Bouwstaal

Ductiel
gietijzer

Graniet, harde
natuursteen

Asfalt

Diameter (mm)

Artikelnummer

Doorslijpschijf voor bakstenen en voor algemeen
gebruik op het bouwterrein.

Aanbevolen gebruik①
–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

① Bij gebruik van de doorslijpschijven moet rekening gehouden worden met de
karakteristieken van de doorslijper die ter plaatse wordt gebruikt
② Geschikt voor TS 440
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Diamant doorslijpschijven
Diamant doorslijpschijven van STIHL voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn geschikt voor de bewerking van
uiteenlopende materialen. Met name als de doorslijper met de hand wordt bediend op natuursteen, beton en asfalt maakt
hij het verschil in vergelijking met andere doorslijpschijven. In ons ruime assortiment vindt u altijd de juiste doorslijpschijf voor
uw speciﬁeke toepassing en uw werkomstandigheden. De doorslijpschijven zijn optimaal afgestemd op onze doorslijpers.
Op die manier kan u gebruik maken van het volledige vermogen van uw doorslijper.

STABIEL EN DUURZAAM

SNEL EN PRECIES

VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR

VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE BOUW

D-B10

D-B80

Onze diamanten doorslijpschijven met de B-markering zijn klassiekers om op het
bouwterrein uiteenlopende materialen te zagen. Betrouwbaar en duurzaam: dat
geldt voor de doorslijpschijven D-B10 en D-B80.

VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

D-BA10

D-BA60

D-BA90

D-SB90

D-X100

D-G80

Onze diamanten doorslijpschijven met BA-markering zijn echte allrounders. Ze zijn
geschikt voor de bewerking van uiteenlopende materialen zoals asfalt, baksteen,
tegels, beton of bewapend, hard beton. De doorslijpschijven zijn verkrijgbaar in
drie prestatieklassen, van de instapklasse tot de professionele klasse.

VOOR GEAVANCEERDE EN SPECIALE TOEPASSINGEN
De premium diamanten doorslijpschijven D-SB90 en D-X100 tonen hun
overtuigend zaagvermogen met name bij harde bouwmaterialen zoals graniet en
gewapend beton. De speciale diamanten doorslijpschijf D-G80 overtuigt met zijn
lange levensduur en hoog zaagvermogen op gietijzeren buizen in de riolering.

Zwaar gewapend
beton, oud beton

Graniet, harde
natuursteen

Ductiel gietijzer

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

Aanbevolen gebruik ①

Diamant doorslijpschijven
VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE BOUW
NIEUW

D-B10

Standtijd

ι
ι
ι
ι
ι
ι

0835 090 7050

230

0835 090 7051

300

0835 090 7052

350

0835 090 7053

400

0835 090 7056

350

Slijpvermogen

ι
ι
ι
ι
ι
ι
NIEUW

D-B80

Standtijd

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Slijpvermogen

ι
ι
ι
ι
ι
ι

0835 090 7057

400

0835 094 7006

300

0835 094 7007

350

0835 094 7008

400

0835 094 7009

300

0835 094 7010

350

0835 094 7011

400

0835 094 7012

300

0835 094 7013

350

0835 094 7014

400

VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK
NIEUW

D-BA10

Standtijd

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Slijpvermogen

ι
ι
ι
ι
ι
ι
NIEUW

D-BA60

Standtijd

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Slijpvermogen

ι
ι
ι
ι
ι
ι
NIEUW

D-BA90

Standtijd

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Slijpvermogen

ι
ι
ι
ι
ι
ι

VOOR GEAVANCEERDE EN SPECIALE TOEPASSINGEN
NIEUW

D-SB90

0835 096 7004

300

0835 096 7005

350

0835 096 7006

400

0835 092 7000

230

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

0835 070 7000

350

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

Standtijd

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Slijpvermogen

ι
ι
ι
ι
ι
ι
D-X100

Standtijd

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Slijpvermogen

ι
ι
ι
ι
ι
ι
D-G80

Standtijd

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Slijpvermogen

ι
ι
ι
ι
ι
ι
⬤ Geschikt
– Niet aanbevolen

① Bij gebruik van de doorslijpschijven moet rekening gehouden worden met de
karakteristieken van de doorslijper die ter plaatse wordt gebruikt

Goed om te weten: alle STIHL doorslijpers worden geleverd met een kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en edelstaal
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Gewapend beton

⬤

Muursteen

–

Zandsteen

–

Vers beton

Beton

161

–

Asfalt

Diameter (mm)

Artikelnummer
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Maaien
en grond
bewerken
ƒ
Robotmaaiers

Grasmaaiers

Zitmaaiers

Verticuteermachines

Kantenmaaiers
en Bosmaaiers

Tuinfrezen

Nevelspuiten

DRUKSPUITEN EN
RUGSPROEIERS

grondboormachines

U HEEFT DE KEUZE. WIJ HEBBEN
ALTIJD EEN MACHINE DIE BIJ U PAST.
ƒ
Keuzehulp grasmaaiers

166

Elektrische grasmaaiers

189

Robotmaaiers

170

Accessoires voor grasmaaiers

190

Accessoires voor robotmaaiers

172

Zitmaaiers

199

Grasmaaiers met benzinemotor

177

Accessoires voor zitmaaiers

202

Accugrasmaaiers

186

Verticuteermachines en accessoires

207

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

165

166

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

Keuzehulp voor
grasmaaiers
ƒ
De keuze van een geschikte grasmaaier is de eerste stap naar
een verzorgd gazon. Al onze modellen blinken uit door hun
hoge kwaliteit, doordachte uitrusting en aantrekkelijk design.
Eigenlijk blijft er slechts één belangrijke vraag over: hoe wilt
u uw gazon het liefste maaien? Automatisch, dynamisch of
comfortabel? Hecht u meer waarde aan comfort, bewegingsvrijheid, hoge prestaties of een laag geluidsniveau? Ieder
grasmaaiermodel heeft zijn eigen bijzondere eigenschappen.
Met deze keuzehulp vindt u de juiste grasmaaier, die voldoet
aan uw individuele wensen.

Robotmaaiers
ƒ
Om moeiteloos een perfect gazon te krijgen, is er de iMOW®
robotmaaier. Deze verzorgt kleine, middelgrote en grote
gazons volautomatisch, snel en rond de klok.
● Volledig automatisch grasmaaien
● Eenvoudige en intuïtieve bediening – bij de iMOW® C- en
PC-modellen ook mogelijk met de handige iMOW® app
● Praktische Smart Home-koppeling: alle iMOW® C- en
PC-modellen kunnen handig aangestuurd worden via
spraakbediening, bijvoorbeeld Amazon Alexa. Ze kunnen
ook via Smart Home-systemen verbonden worden met
slimme huistechnologie.

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

167

Grasmaaiers
ƒ

Zitmaaiers
ƒ

De grasmaaiers zijn bedoeld voor het actief maaien van kleine,
middelgrote en grote gazons. U kan kiezen tussen benzine-,
accu- en elektrische grasmaaiers afhankelijk van de oppervlakte
en de voorkeur voor het type aandrijving.

Met een zitmaaier kunnen ook grote gazons snel, gemakkelijk
en heel comfortabel gemaaid worden.

Grasmaaiers met benzinemotor
Bent u op zoek naar een krachtige grasmaaier voor grote
oppervlakken, dan is een grasmaaier met benzinemotor een
voor de hand liggende keuze.
● Krachtige benzinemotoren voor onvermoeibaar maaien –
vooral van grotere oppervlakken
● Onafhankelijk van stroomvoorziening
● Ook verkrijgbaar als model voor professionals:
7-serie en RM 4 RTP
Accugrasmaaiers
Voor iedereen die graag zonder snoer, milieuvriendelijk,
stil en ﬂexibel wil maaien.
● Draadloos, ﬂexibel grasmaaien
● Stil en krachtig dankzij de STIHL lithium-ion-accu's
● Wendbaar en gemakkelijk te besturen
Elektrische grasmaaiers
Elektrische grasmaaiers zijn ideaal om stil en zonder
uitlaatgassen te maaien zonder daarbij de buren te storen.
● Uitgesproken stil
● Geringe onderhoudskosten
● Licht in gewicht

● Hoge maaiprestaties door de grote snijbreedtes
● Bespaart tijd en kracht
● Comfortabele stuurinrichting

168

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

De robotmaaiers in detail
ƒ

07 Snel overzicht
08 Aangepast aan het weer
06 Slim gekoppeld
09 VoLAutomatisch maaien
05 Recht naar huis
01 Obstakeldetectie

04 Optimale snelheid

03 Terreinwielen

02 Uitstekend
maairesultaat

Techniek
01 BEWEEGBARE KAP MET SENSOREN
De robuuste kap beschermt de iMOW® robotmaaier
tegen weersinvloeden. Ingebouwde sensoren registreren
elk contact met een voorwerp, waarna de maairichting
verandert.
02 MULCHMAAIWERK
Het stevige mulchmes van de iMOW® robotmaaier is
stabiel en zorgt ook bij hoger gras voor een nauwkeurig
maairesultaat. Bij een messenstop verandert de draairichting automatisch. Op die manier slijten de lemmeten
gelijkmatig. De messen kunnen zonder gereedschap
vervangen worden.

03 MAXIMALE HELLING
De modellen uit de RMI 6-serie kunnen overweg
met hellingspercentages tot 45 %.
04 ADAPTIVE SLOPE SPEED
De Adaptive Slope Speed technologie past de
maaisnelheid optimaal aan de helling van het te
maaien terrein aan.
05 Terugkeerfunctie
Op basis van een interne, virtuele kaart van het
maaioppervlak en zijn actuele positie tijdens het maaien
berekent de iMOW® in de meest verscheiden tuinen
de meest eﬃciënte en snelste weg terug naar het
dockingstation. De virtuele kaarten en de directe route
naar het dockingstation worden daarbij voortdurend
aangepast aan veranderde omstandigheden, bijvoorbeeld
hindernissen.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

Maaien en
GROND BEWERKEN

Met de ¡MOW® App
bedient u de robotmaaier vanop afstand!
De iMOW® App maakt van de iMOW®
robotmaaier een zelfstandig Smart
Home-systeem. Zo bedient u via uw
smartphone of tablet elk iMOW®
C-model, waar u ook bent. Dankzij
de intuïtieve interface kan u de
belangrijkste functies en
alle prestatiegegevens van
de robotmaaier in real time
bekijken en individueel
aanpassen.

Comfort
06 Toegang via de app
Mogelijk bij alle iMOW® C- en PC-modellen. Met de
iMOW® App op uw smartphone of tablet heeft u overal
toegang tot uw iMOW® robotmaaier. U kan maaitijden
bepalen, machinegegevens opvragen of maaiplannen
opstellen op basis van het weerbericht.
SMART HOME-KOPPELING
Alle iMOW® C- en PC-modellen kunnen worden
aangestuurd met Amazon Alexa, Livisi SmartHome,
Google Home en iOS Home en kunnen worden
gekoppeld aan intelligente huistechnologie.
07 BEDIENINGSCONSOLE
De bedieningsconsole is geïntegreerd in de behuizing
van de iMOW® robotmaaier en heeft een helder lcddisplay. Bij modellen van de RMI 6-serie is de console
uitneembaar voor een comfortabele bediening.

① Weerbericht: Dark Sky Weather

08 Geïntegreerde regensensor
De geïntegreerde sensor herkent regen en onderbreekt
in dat geval het werk om het gras te beschermen. De
maaibeurt wordt op een later tijdstip verdergezet. Als de
iMOW® robotmaaier ook tijdens de regen moet blijven
maaien, dan kan de gevoeligheid van de regensensor
aangepast worden of helemaal uitgeschakeld worden.
Bovenop de regensensor ontvangen alle iMOW® C- en
PC-modellen online weersvoorspellingen① en passen ze
het maaiplan daaraan aan.
09 Dynamisch maaischema
Binnen het vooraf bepaalde tijdvenster en op basis van
het maaigebied bepaalt de iMOW® robotmaaier zelf
de maaitijden voor een optimaal resultaat. De functie
dynamisch maaischema is optioneel en kan indien
gewenst geactiveerd worden.
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Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

Robotmaaiers
ƒ
Rmi 422

③

tot 800 m2

Volautomatische robotmaaier voor gazons tot 800 m2. Maait,
versnippert en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus.
Maaibreedte 20 cm, gewicht 9,0 kg①. Pakket: dockingstation,
module voor kleine oppervlakken AKM 100, vier bevestigingspinnen, iMOW® Ruler.

● Volledig automatisch grasmaaien

Artikelnummer

6301 012 1400 ②

● Intuïtieve bediening
● Met de iMOW® app heeft u toegang tot de
C- en PC-modellen
● Weeronafhankelijk werken met
ﬂexibele tijdsindeling
Rmi 422 P

③

tot 1.500 m2

Volautomatische robotmaaier voor gazons tot 1.500 m2. Maait,
versnippert en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus.
Maaibreedte 20 cm, gewicht 10,0 kg①. Pakket: dockingstation,
module voor kleine oppervlakken AKM 100, 4 bevestigingspinnen, iMOW® Ruler.
Artikelnummer

6301 012 1404 ②

Rmi 422 PC

③

tot 1.700 m2 • toegang via de iMOW® app

Volautomatische robotmaaier voor gazons tot 1.700 m2.
Maait, versnippert en bemest als mulchmaaier in één
werkcyclus. Optioneel activeerbare terugkeerfunctie naar het
dockingstation. Eenvoudige en comfortabele toegang met de
iMOW® app. Maaibreedte 20 cm, gewicht 10,0 kg①. Pakket:
dockingstation, module voor kleine oppervlakken AKM 100,
4 bevestigingspinnen, iMOW® Ruler.
Artikelnummer

6301 012 1410 ②

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

Rmi 522 C

③

Rmi 632 PC
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③

tot 2.100 m2 • toegang via de iMOW® app

tot 5.000 m2 • toegang via de iMOW® app

Volautomatische en compacte robotmaaier voor middelgrote
gazons tot 2.100 m2. Maait, versnippert en bemest als mulchmaaier
in één werkcyclus en zorgt voor een uitstekend maairesultaat en
maaibeeld. Optioneel activeerbare terugkeerfunctie naar het
dockingstation. Eenvoudige en comfortabele toegang met de
iMOW® app. Maaibreedte 20 cm, gewicht 10,0 kg①. Pakket:
dockingstation, 4 bevestigingspinnen, iMOW® Ruler.

Volautomatische robotmaaier voor zeer grote gazons
tot 5.000 m2. Maait, versnippert en bemest als mulchmaaier in
één werkcyclus. Eenvoudige en comfortabele toegang met de
iMOW® app. Maaibreedte 28 cm, gewicht 15,0 kg①. Pakket:
dockingstation, 4 bevestigingspinnen, iMOW® Ruler.

Artikelnummer

6305 011 1400 ②

Artikelnummer

6309 012 1400 ②

Andere versies: RMI 632 C, RMI 632 P zie tabel op pagina 174

Rmi 632

③

tot 3.000 m2

Volautomatische robotmaaier voor grote gazons tot 3.000 m2.
Maait, versnippert en bemest als mulchmaaier in één
werkcyclus. Maaibreedte 28 cm, gewicht 14,0 kg①. Pakket:
dockingstation, 4 bevestigingspinnen, iMOW® Ruler.

Artikelnummer

6309 012 1430 ②

Pagina
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Care & Clean Kit
¡MOW® & Grasmaaiers /
¡MOW® & Grasmaaiers PLUS

Voor de installatie is een
installatiekit nodig.
De passende accessoires
vindt u vanaf pagina 172

C = Communicatie
P = Prestatie

De iMOW® robotmaaier is uw betrouwbare hulp als u houdt
van een mooi en verzorgd gazon. Maar opdat hij zijn werk
altijd goed kan blijven doen, moet u hem regelmatig wat
aandacht geven. Onze nieuwe reinigings- en onderhoudskit
bevat alles wat u daarvoor nodig heeft. De borstel is perfect
voor de reiniging van het maaiwerk en de onderkant van de
robotmaaier. Met de STIHL Multiclean bevrijdt u de behuizing
van vuil zonder dat u daarbij het kunststof beschadigt. En
de microvezeldoek zorgt tot slot voor een brandschoon
oppervlak. De Care & Clean Kit iMOW® & grasmaaier is als
standaardpakket verkrijgbaar en als voordeelpakket Care &
Clean Kit iMOW® & grasmaaier Plus met extra microvezeldoek
en transporttas. U heeft nog geen iMOW® robotmaaier? Geen
probleem: de Care & Clean Kit is natuurlijk ook geschikt voor
het onderhoud van uw grasmaaier!

① Gewicht inclusief accu
② De verkoopprijs van de ¡MOW® robotmaaier is exclusief eventuele kosten voor de installatie (begrenzingsdraad, kabels leggen, enz.)
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
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Accessoires
voor
Robotmaaiers
ƒ

Installatiekits
Installatiekit S
Bevat: begrenzingsdraad Ø 3,4 mm, 150 m (rol),
150 bevestigingspennen, 3 draadverbinders
Artikelnummer
6909 007 1023
Installatiekit L
Bevat: begrenzingsdraad Ø 3,4 mm, 2 × 200 m (rol),
375 bevestigingspennen, 7 draadverbinders
Artikelnummer
6909 007 1029

Begrenzingsdraad
Begrenzingsdraad voor de installatie.
ARB 151 150 m (rol), Ø 3,4 mm
Artikelnummer
0000 400 8633

● De installatie

ARB 501 500 m (rol), Ø 3,4 mm
Artikelnummer
0000 400 8626

● De beschermer van uw robotmaaier

ARB 300 robuuste begrenzingsdraad,
300 m (rol), Ø 5,5 mm
Artikelnummer
0000 400 8615

● De reiniging
● Wielen en wielgewichten

MODULE VOOR KLEINE
OPPERVLAKKEN AKM 100
Voor maaioppervlakken <100 m2 of een draadlengte van
< 175 m2 moet het toebehoren AKM 100 samen met de
omtrekdraad geplaatst worden. Reeds inbegrepen bij levering
van de RMI 4-serie.
Artikelnummer

6909 007 1089

Bevestigingspennen
AFN 075
Voor het vastzetten van de begrenzingsdraad, 75 stuks per
verpakking.
Artikelnummer

6301 007 1011

Tip voor professionele gebruikers
Gebruik de installatieservice van onze erkende STIHL dealers!
Indien gewenst leggen ze de begrenzingsdraad voor u,
plaatsen ze het dockingstation, stellen ze het maaiplan op
en programmeren ze uw iMOW® robotmaaier. Uw iMOW®
heeft een herstelling of onderhoud nodig? Ook hiervoor
kan je rekenen op uw deskundige STIHL dealer. Vind een
STIHL dealer in uw buurt op corporate.nl.stihl.be/dealers of
corporate.stihl.nl/dealers.aspx.
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Bruikbaar bij het model RMI 4 vanaf generatie .1 (evolutienummer).
Bruikbaar bij model RMI 5 voor de generatie .0 (evolutienummer). Voor de
berekening van de geschikte accessoires dient u de typeaanduiding en
het evolutienummer op het typeplaatje van uw machine te controleren.

Dockingstation

Aandrijfwielen

Dockingstation voor het opladen
van de accu’s, te plaatsen op of
buiten het gazon.

Aandrijfwiel voor betere grip
op het terrein, 2 stuks.

ADO 401 ① voor series RMI 4 en RMI 5
Artikelnummer
6909 430 9620

ART 220 voor series RMI 4 en RMI 5
Artikelnummer
6909 700 0425

ADO 601 ② voor series RMI 6
Artikelnummer
6909 430 9625

ART 240 voor serie RMI 6
Artikelnummer
6909 700 0412

Zonnedak Protect
AIP 602

Set wielgewichten
voor voorwielen AVS 101④

Voor dockingstation, als
optioneel zonnescherm voor de
robotmaaier. Met geïntegreerd
vouwmechanisme.

Extra gewichten voor bevestiging
aan de voorwielen van de robotmaaier. Voor zeer heuvelachtig
terrein. Geschikt voor de series
RMI 4 en RMI 5.

Artikelnummer

Artikelnummer

6909 780 5401

Zware voorwielen AVS 100③
Voor zeer heuvelachtig terrein.
Geschikt voor de series RMI 4 en
RMI 6.
Artikelnummer
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6909 710 0800

Care & Clean Kit
¡MOW® & Grasmaaiers
Reinigings- en onderhoudskit voor ¡MOW® & grasmaaiers.
Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en
het iMOW® dockingstation.

6909 007 1052

Draadverbinders
ADV 010

Care & Clean Kit iMOW® &
grasmaaiers – standaardpakket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × reinigingsborstel met schraper
1 × microvezeldoek (grijs)

Voor het verbinden van de begrenzingsdraad, 10 stuks per
verpakking.
Artikelnummer
Artikelnummer

Opbergdoos
ABO 600
Voor iMOW® robotmaaier.

Artikelnummer

0782 516 8600

6909 007 1091

NIEUW
Care & Clean Kit iMOW®
& grasmaaiers Plus –
voordeelpakket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × reinigingsborstel met schraper
2 × microvezeldoek (grijs, oranje)
1 × transporttas

6909 900 3901
Artikelnummer

0782 516 8605

Langer mes ALM 030
Ø 30 cm, passend bij RMI 6-serie.

Artikelnummer

6909 007 1022

② Bruikbaar bij het model RMI 6 vanaf generatie .1 (evolutienummer). Voor de
berekening van de geschikte accessoires dient u de typeaanduiding en het
evolutienummer op het typeplaatje van uw machine te controleren.
③ Alleen voor RMI 4 en RMI 6 van de generatie .0 (evolutienummer) bruikbaar.
Voor de berekening van de geschikte accessoires dient u de typeaanduiding
en het evolutienummer op het typeplaatje van uw machine te controleren.

④ Alleen voor RMI 422 / 422 P / 422 PC van de generatie .1 en .2 (evolutienummer)
en RMI 522 van de generatie .0 (evolutienummer) bruikbaar. Voor de
berekening van de geschikte accessoires dient u de typeaanduiding en het
evolutienummer op het typeplaatje van uw machine te controleren
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Artikelnummer

Maximaal gazonoppervlak ② (m2)

Maximaal hellingspercentage (%)

Snijbreedte (cm)

Snijhoogte (mm)

Maaiduur ③ (Ø per week/h)

Nominaal vermogen (W)

Werktoerental (omw./min.)

RMI 422 ⑥

6301 012 1400

800

35

20

20 – 60
(meertraps)

16

60

4.450

RMI 422 P ⑥

6301 012 1404

1.500

40

20

20 – 60
(meertraps)

25

60

4.450

RMI 422 PC ⑥

6301 012 1410

1.700

40

20

20 – 60
(meertraps)

28

60

4.450

RMI 522 C ⑥

6305 011 1400

2.100

40

20

20 – 60
(meertraps)

35

60

4.450

RMI 632 ⑦

6309 012 1430

3.000

45

28

20 – 60
(meertraps)

35

120

3.150

RMI 632 C ⑦

6309 012 1420

3.200

45

28

20 – 60
(meertraps)

38

120

3.150

RMI 632 P ⑦

6309 012 1410

4.000

45

28

20 – 60
(meertraps)

40

185

3.150

RMI 632 PC ⑦

6309 012 1400

5.000

45

28

20 – 60
(meertraps)

50

185

3.150

Robotmaaiers

⬤ Standaard
C = Communicatie
P = Prestatie

① De verkoopprijs van de ¡MOW® is exclusief eventuele kosten voor
de installatie (begrenzingsdraad, kabels leggen, enz.)
② Onder ideale omstandigheden (geen hindernissen, eenvoudige
geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei)

③ Onder ideale omstandigheden (geen hindernissen, eenvoudige
geometrie en lichte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei),
met betrekking tot de opgegeven maximale oppervlakte

Gewicht ④ (kg)

Gemeten geluidsniveau LwA (dB(A))

Gemeten geluidsdrukniveau LpA (dB(A))

Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA ⑤ (dB(A))

Gegarandeerd geluidsniveau LwA + KwA ⑤ (dB(A))

Recht naar huis

Beweegbare kap met sensoren

Mulchmaaiwerk

Uitneembare bedieningsconsole

Toegang via de app

Adaptive Slope Speed

Dynamisch maaischema

Li-ion

9,0

60

49

2

62

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

Li-ion

10,0

60

49

2

62

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

Li-ion

10,0

60

49

2

62

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

Li-ion

10,0

60

52

2

62

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

Li-ion

14,0

59 / 64 ⑧

48 / 53 ⑧

3

62 / 67 ⑧

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

Li-ion

15,0

59 / 64 ⑧

48 / 53 ⑧

3

62 / 67 ⑧

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

Li-ion

15,0

59 / 64 ⑧

48 / 53 ⑧

3

62 / 67 ⑧

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

Li-ion

15,0

59 / 64 ⑧

48 / 53 ⑧

3

62 / 67 ⑧

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

④ Gewicht inclusief accu
⑤ Onzekerheidsfactoren KwA / KpA volgens RL 2006 / 42 / ECRS
⑥ Valt niet onder de geluidsrichtlijn 2000 / 14 / EC,
onzekerheidsfactor KwA 2 dB(A) volgens RL 2006 / 42 / ECRS

⑦ Valt niet onder de geluidsrichtlijn 2000 / 14 / EC,
onzekerheidsfactor KwA 3 dB(A) volgens RL 2006 / 42 / ECRS
⑧ Deze geluidsemissiewaarden gelden voor alle RMI 6-modellen, d.w.z. voor de modellen RMI 632,
RMI 632 C, RMI 632 P en RMI 632 PC, wanneer in plaats van de standaarduitrusting de accessoire
uitrusting ALM 030 (artikelnr. 6909 007 1022) in het betreﬀende model ingebouwd wordt
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Type accu
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Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

De grasmaaiers in detail
ƒ
05 Comfortabele bediening

03 Zuinig werken

01 Efficiënte aandrijving

06 Eenvoudig
in gebruik

02 Nauwkeurig maaien

04 EENVOUDIG HOOGTE
INSTELLEN

Techniek

Comfort

01 Directe aandrijving van het mes
Zorgt voor een eﬃciënt energieverbruik en daarmee voor
een groter gemaaid oppervlak per acculading.

05 Comfortabel stuur
Het inklapbare comfortabel stuur garandeert een
comfortabele bediening bij het grasmaaien en het
wegnemen van de grasopvangbox. Zo kan u bovendien
de grasmaaier ruimtebesparend bewaren en vervoeren.
De duwstang kan ook zonder gereedschap aan de
lichaamslengte aangepast worden.

02 Windvleugelmes
Het windvleugelmes laat slechts zoveel lucht wervelen
als nodig is. De minimale weerstand maakt een langere
acculooptijd mogelijk. Een geïntegreerd vooraf bepaald
buigpunt beschermt de krukas tegen beschadiging.
03 ECOMODUS
Als de ecomodus ingeschakeld is, wordt het toerental van
de motor automatisch aan het daadwerkelijk benodigde
vermogen aangepast. Voor een gering energieverbruik en
een groter gemaaid oppervlak per acculading.
04 Centrale snijhoogteverstelling
Via de geveerde centrale snijhoogteverstelling kan
u gemakkelijk de gewenste snijhoogte instellen.
Een schaal geeft de actuele hoogte aan.

06 OpkLApbare grasopvangbox
met inhoudsindicatie
Kan dankzij het opklapmechanisme heel gemakkelijk
geopend en leeggemaakt worden. De luchtstroom die
ontstaat bij het maaien leidt het maaigoed naar de
grasopvangbox en zorgt voor een compacte vulling.
Door lamellen in de box wordt de lucht aan de zijkant
bij de bodem naar buiten geleid. Op die manier zijn
de gebruiker en de grasmaaier beschermd tegen
opwervelend vuil. De inhoudsindicatie geeft aan
wanneer de opvangbox moet leeggemaakt worden.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
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Grasmaaiers
met BENZINEMOTOR, 2-SERIE
ƒ
RM 248 T
139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 pk • 28,0 kg ①

● Voor hobbytuiniers en particuliere
gebruikers
● Praktische grasmaaiers voor middelgrote
gazons

Benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte voor middelgrote
gazons. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare duwstang
en 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Inclusief
grasopvangbox van 55 liter.
Artikelnummer

6350 011 3460

Andere versies: RM 248 zie tabel op pagina 192

● Goede maai- en opvangcapaciteit
● Eﬃciënte benzinemotoren
● Eenvoudige, robuuste constructie

RM 253 T
139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 pk • 29,0 kg ①

Benzinegrasmaaier met 51 cm maaibreedte voor middelgrote
en grote gazons. Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare
duwstang en 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken.
Inclusief grasopvangbox van 55 liter.
Artikelnummer

6371 011 3440

Andere versies: RM 253 zie tabel op pagina 192

BIJHORENDE accessoires
vindt u vanaf pagina 190

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
T = 1-trapswielaandrijving

① Nettogewicht excl. brandstof en olie
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Grasmaaiers
met benzinemotor, 4-serie
ƒ

RM 443 T
139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 pk • 27,0 kg ①

● Middelgrote en grote gazons

Compacte benzinegrasmaaier met 41 cm snijbreedte
voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling,
supersoftgrip, QuickFix-snelspanners en lichtlopende wielen
voor comfortabel werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox
van 55 liter met inhoudsindicatie.

● Met snijbreedtes van 41 en 46 cm

Artikelnummer

● Voor hobbytuiniers en zeer veeleisende
particuliere gebruikers

● Krachtige motoren

6338 011 3416

Andere versies: RM 443 zie tabel op pagina 192

166 cm3 • 2,6 kW / 3,5 pk • 29,0 kg ①

co

uur ②
m fo r t a b e l

Robuuste benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte
voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling,
in de hoogte verstelbaar comfortabel stuur in 2 standen,
lichtlopende wielen en vario-aandrijving om comfortabel te
werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter
met inhoudsindicatie.
Artikelnummer

6358 011 3453

Andere versies: RM 448 TC zie tabel op pagina 192

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

st

et
op h

RM 448 VC

R GARA
AA

TIE
N

10
J

● Duurzame polymeerbehuizing

NIEUW
RM 448 TX

Pagina

139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 pk • 27,0 kg ①

Robuuste benzinegrasmaaier met 46 cm snijbreedte
voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling,
opklapbaar stuur met supersoftgrip, 1-trapswielaandrijving
voor comfortabel werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox
van 55 liter met inhoudsindicatie.
Artikelnummer

Pagina

6358 011 3435
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Care & Clean Kit
¡MOW® & Grasmaaiers /
¡MOW® & Grasmaaiers PLUS
Voor het optimale onderhoud en reiniging van uw iMOW®
robotmaaier of grasmaaier. Verkrijgbaar als standaardpakket
met STIHL Multiclean, reinigingsborstel en microvezeldoek
en als voordeelpakket Plus met extra microvezeldoek en
transporttas.

354

Moto4Plus
De STIHL Moto4Plus alkylaatbenzine is speciaal
ontworpen voor de kleine STIHL viertaktmotoren.
Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten,
bewaartijd tot minstens 5 jaar zorgt de brandstof voor
betrouwbare hoge prestaties.

C
T
V
X

= Comfortversie
= 1-trapswielaandrijving
= Vario-aandrijving
= Economy-model

① Nettogewicht excl. brandstof en olie
② 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden
van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.
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Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
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Grasmaaiers
met benzinemotor, 5-Serie
ƒ

RM 545 T
166 cm3 • 2,6 kW / 3,5 pk • 30,0 kg ①

● Voor veeleisende particuliere gebruikers
● Voor het maaien van grote gazons
● Compact en krachtig

Compacte, robuuste en krachtige grasmaaier met benzinemotor met 43 cm snijbreedte voor grote gazons. Centrale
snijhoogteverstelling, opklapbare en in 3 standen in de
hoogte verstelbare duwstang en 1-trapswielaandrijving
voor comfortabel en eﬃciënt werken. Inclusief opklapbare
grasopvangbox van 60 liter met inhoudsindicatie.

● Met 1-traps- of vario-aandrijving
Artikelnummer

● Ook verkrijgbaar met STIHL ElektroStart

6340 011 3409

Andere versies: RM 545 zie tabel op pagina 192

● Bijzonder slagvaste polymeerbehuizing

RM 545 VE
166 cm3 • 2,6 kW / 3,5 pk • 31,0 kg ①

Compacte, robuuste en krachtige benzinegrasmaaier met
43 cm maaibreedte voor middelgrote gazons. Centrale
snijhoogteverstelling, opklapbare en in 3 standen in hoogte
verstelbare duwstang en vario-aandrijving om comfortabel
en eﬃciënt te werken. Motor met elektrische startfunctie.
Inclusief opklapbare grasopvangbox van 60 liter met
inhoudsindicatie.
Artikelnummer

6340 011 3429

Andere versies: RM 545 V, RM 545 VR zie tabel op pagina 192

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
E = Elektrostart
R = Mulchmaaier
S = Messenremkoppeling

T = 1-trapswielaandrijving
V = Vario-aandrijving
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co

173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 pk • 45,0 kg ①

● Voor het maaien van grote gazons
● Met 3-in-1-functie voor maaien, mulchen
en opvangen

uur ②

st

et
op h

RM 650 T

● Voor veeleisende particuliere gebruikers
en hoveniers

R GARA
AA

TIE
N

10
J

Grasmaaiers
met benzinemotor, 6-Serie
ƒ

m fo r t a b e l

Krachtige grasmaaier met benzinemotor met 48 cm
snijbreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien,
opvangen en mulchen. Centrale snijhoogteverstelling,
comfortabel stuur met supersoftgrip en 1-trapswielaandrijving
voor comfortabel en eﬃciënt werken. Inclusief opklapbare
grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.
Artikelnummer

6364 011 3441

● Sterke motoren

166 cm3 • 2,6 kW / 3,5 pk • 48,0 kg ①

co

uur ②

st

et
op h

RM 650 VE

R GARA
AA

TIE
N

10
J

● Duurzame aluminiumbehuizing

m fo r t a b e l

Krachtige benzinegrasmaaier met 48 cm maaibreedte voor
grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen.
Centrale snijhoogteverstelling, comfortabel stuur met
supersoftgrip en vario-aandrijving om comfortabel en eﬃciënt
te werken. Motor met elektrische startfunctie. Inclusief
opklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.
Artikelnummer

6364 011 3453

Andere versies: RM 650 V, RM 650 VS zie tabel op pagina 192

① Nettogewicht excl. brandstof en olie
② 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie
vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van
Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden
op andere STIHL machines.
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co

173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 pk • 50,0 kg ①

uur ②

st

et
op h

RM 655 VS

R GARA
AA

TIE
N

10
J

Grasmaaiers
met benzinemotor, 7-Serie
ƒ

m fo r t a b e l

Krachtige benzinegrasmaaier met 53 cm maaibreedte voor
grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen.
Messenremkoppeling, centrale snijhoogteverstelling,
comfortabel stuur met supersoftgrip en vario-aandrijving
om comfortabel en eﬃciënt te werken. Inclusief opklapbare
grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.
Artikelnummer

● Voor professioneel groenonderhoud
● Voor het maaien van uitgestrekte gazons
● Zeer duurzame, robuuste constructie,
bestand tegen hoge werkbelasting

6374 011 3412

● Bijzonder krachtige motoren

Andere versies: RM 655 V, RM 655 RS zie tabel op pagina 192

179 cm3 • 2,9 kW / 3,9 pk • 56,0 kg ①

co

uur ②
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RM 655 YS
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● Extreem stevige magnesiumbehuizing
met verwisselbaar polymeerinzetstuk

m fo r t a b e l

Krachtige benzinegrasmaaier met 53 cm maaibreedte voor
grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen.
Messenremkoppeling, centrale snijhoogteverstelling,
comfortabel stuur met supersoftgrip en hydrostatische
wielaandrijving om comfortabel en eﬃciënt te werken.
Inclusief opklapbare grasopvangbox van 70 liter met
inhoudsindicatie.
Artikelnummer

6374 011 3441

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

183

RM 756 GS

RM 756 YS

179 cm3 • 2,9 kW / 3,9 pk • 60,0 kg ①

179 cm3 • 2,9 kW / 3,9 pk • 60,0 kg ①

Professionele en zeer krachtige benzinegrasmaaier met
54 cm maaibreedte voor grote gazons. Messenremkoppeling
en krukasbescherming, snijhoogteverstelling via de wielen,
in de hoogte verstelbare duwstang met supersoftgrip en
3-trapswielaandrijving om comfortabel en eﬃciënt te werken.
Inclusief grasopvangbox van 80 liter.

Professionele, bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met
54 cm maaibreedte voor grote gazons. Messenremkoppeling
en krukasbescherming, snijhoogteverstelling via de wielen,
in de hoogte verstelbare duwstang met supersoftgrip en
hydrostatische wielaandrijving om comfortabel en eﬃciënt
te werken. Inclusief grasopvangbox van 80 liter met
inhoudsindicatie.

Artikelnummer

Artikelnummer

m fo r t a b e l
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179 cm3 • 2,9 kW / 3,9 pk • 61,0 kg ①
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6378 011 3411

m fo r t a b e l

Professionele en bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met
54 cm maaibreedte voor grote gazons. Messenremkoppeling
en krukasbescherming, snijhoogteverstelling via de wielen,
comfortabel stuur met supersoftgrip en 3-trapswielaandrijving
om comfortabel en eﬃciënt te werken. Inclusief grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.

Professionele, bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met
54 cm maaibreedte voor grote gazons. Messenremkoppeling
en krukasbescherming, snijhoogteverstelling via de wielen,
comfortabel stuur met supersoftgrip en hydrostatische
wielaandrijving om comfortabel en eﬃciënt te werken.
Inclusief grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer

Artikelnummer

6378 011 3431

C = Comfortversie
G = 3-trapswielaandrijving
R = Mulchmaaier

S = Messenremkoppeling
V = Vario-aandrijving
Y = Hydrostatische wielaandrijving

6378 011 3421

① Nettogewicht excl. brandstof en olie
② 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering
op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op
afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

Maaien en
GROND BEWERKEN

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines
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Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

Grasmaaiers
met benzinemotor, R-serie
ƒ

RM 2 RT
149 cm3 • 2,2 kW / 3,0 pk • 30,0 kg ①

● Voor veeleisende particuliere gebruikers
en hoveniers
● Speciale maaier voor bijzondere
toepassingen

Wendbare, eﬃciënte mulchmaaier met benzinemotor met
46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Snijhoogteverstelling per as, supersoftgrip en voorwielaandrijving maken
comfortabel werken mogelijk. Eenvoudig transport met
QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang.
Artikelnummer

● Zeer geschikt voor mulchen of voor maaien
met zijdelingse uitwerpopening

6357 011 3415

Andere versies: RM 2 R, RM 2 RC zie tabel op pagina 194

RM 3 RT
166 cm3 • 2,6 kW / 3,5 pk • 30,0 kg ①

Bijzonder wendbare, krachtige multimaaier met zijdelingse
uitwerpopening en 48 cm snijbreedte voor grote gazons.
Driewielconstructie met draaibaar voorwiel. Snijhoogteverstelling per wiel vooraan, per as achteraan. Supersoftgrip
en 1-trapsaandrijving voor comfortabel werken.

Artikelnummer

6361 011 3416

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

RM 4 RV
149 cm3 • 2,2 kW / 3,0 pk • 36,0 kg ①

Wendbare, eﬃciënte mulchmaaier met benzinemotor met
53 cm snijbreedte voor grote gazons. Aluminiumbehuizing,
centrale snijhoogteverstelling, supersoftgrip en vario voorwielaandrijving voor comfortabel werken. Eenvoudig transport
met QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang.
Artikelnummer

6383 011 3431

Andere versies: RM 4 R, RM 4 RT zie tabel op pagina 194

RM 4 RTP
173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 pk • 44,0 kg ①

Krachtige en robuuste professionele mulchmaaier met
benzinemotor met 53 cm snijbreedte voor grote gazons.
Sterke en emissiearme motor. Aluminiumbehuizing,
krukasbescherming, centrale snijhoogteverstelling,
supersoftgrip en 1-trapsaandrijving voor comfortabel werken.
Eenvoudig te transporteren dankzij inklapbare duwstang.
Artikelnummer

C = Comfortversie
P = Prestatie
R = Mulchmaaier

6383 011 3422

T = 1-trapswielaandrijving
V = Vario-aandrijving
X = Economy-model

① Nettogewicht excl.
brandstof en olie
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Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

Accugrasmaaiers
ƒ

RMA 235

②

36 V • 14,0 kg ①

● Voor hobbytuiniers en tuineigenaars
● Werk stil en zonder uitlaatgassen dankzij
STIHL lithium-ion-accu's
● Bijzonder wendbaar en gemakkelijk te
manoeuvreren
● Draadloos en ﬂexibel grasmaaien

Lichte, wendbare accugrasmaaier met 33 cm snijbreedte voor
kleine gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd.
Centrale snijhoogteverstelling. Opklapbare, in 2 standen in
hoogte verstelbare duwstang. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie.
RMA 235 zonder accu en lader
Artikelnummer
6311 011 1410
Set RMA 235 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
6311 200 0010
Set RMA 235 met 2 × AK 20 en AL 101
Artikelnummer
6311 200 0015

NIEUW
RMA 248

②

36 V • 21,0 kg ①

Eenvoudig te bedienen accugrasmaaier met een maaibreedte
van 46 cm voor kleine gazons in geluidsgevoelige omgevingen.
Met EC-motor en permanent actieve ecomodus voor een
verbeterde acculooptijd. Centrale snijhoogteverstelling,
opklapbare duwstang, comfortabel te bedienen motorstopbeugel, robuuste behuizing in staalplaat en extra
accutransportschacht. Inclusief grasopvangbox van 55 liter
met inhoudsindicatie.
RMA 248 zonder accu en lader
Artikelnummer
6350 011 1400
Set RMA 248 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
6350 200 0001

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

C = Comfortversie
P = Prestatie
V = Vario-aandrijving
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m fo r t a b e l

RMA 339 C

②

36 V • 16,0 kg ①

Lichte, wendbare accugrasmaaier met 37 cm snijbreedte voor
kleine tot middelgrote gazons. Met automatische toerentalregeling en geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een
langere looptijd. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar,
in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Inclusief opklapbare
grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie.

RMA 339 C zonder accu en lader
Artikelnummer
6320 011 1420

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires

Set RMA 339 C met AK 30 en AL 101
Artikelnummer
6320 011 1443

vindt u vanaf pagina 16
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Andere versies: RMA 339 zie tabel op pagina 194

m fo r t a b e l

RMA 443 VC

②

36 V • 23,0 kg ①

36 V • 23,0 kg ①

Accugrasmaaier met een maaibreedte van 51 cm voor kleinere
gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Met EC-motor en
permanent actieve ecomodus voor een verbeterde acculooptijd.
Centrale snijhoogteverstelling, opklapbare duwstang, comfortabel
te bedienen motorstopbeugel, robuuste behuizing in plaatstaal
en extra accutransportschacht. Inclusief grasopvangbox van
55 liter met inhoudsindicatie.

Wendbare accugrasmaaier met 41 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in
hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde
windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische
vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale
werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden
via een hendel op het comfortstuur. Inclusief opklapbare
grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.
RMA 443 VC zonder accu en lader
Artikelnummer
6338 011 1430

RMA 253 zonder accu en lader
Artikelnummer
6371 011 1400

Set RMA 443 VC met AP 200 en AL 101
Artikelnummer
6338 200 0073
Andere versies: RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 PV zie tabel op pagina 194

① Gewicht zonder accu
② Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking
met aankoop van de afzonderlijke componenten

④ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering
op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende
garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

Maaien en
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m fo r t a b e l

RMA 448 PV

②

RMA 2 RPV

②

36 V • 24,0 kg ①

36 V • 23,0 kg ①

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in
hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde
windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische
vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale
werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden
met behulp van een hendel op het comfortstuur. Met twee
actieve accuschachten voor seriematige ontlading. Inclusief
opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

Lichte, wendbare accumulchmaaier met 46 cm snijbreedte
voor middelgrote gazons. Snijhoogteverstelling per as,
QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang voor
aangenaam werken. De maximale werksnelheid kan in zes
stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het
stuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige
ontlading.

RMA 448 PV zonder accu en lader
Artikelnummer
6358 011 1435

RMA 2 RPV zonder accu en lader
Artikelnummer
6357 011 1415

Set RMA 448 PV met AP 200, AP 300 en AL 300
Artikelnummer
6358 200 0029

Andere versies: RMA 2 RV zie tabel op pagina 196

Andere versies: RMA 448 VC zie tabel op pagina 196

Accessoire:

10
J
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Adapter met
twee accuschachten
ADA 700
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op h
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Zie pagina 191

m fo r t a b e l

②
36 V • 44,0 kg ①
RMA 765 V zonder accu en lader
Artikelnummer
6392 011 1400
Set RMA 765 V met 2 × AP 300 S, AL 500 en ADA 700
Artikelnummer
6392 200 0000
Set RMA 765 V met AR 3000 L en AL 500
Artikelnummer
6392 200 0001

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

uur ④

Robuuste professionele
accugrasmaaier

Voor regelmatig onderhoud van gazons in bijzonder
geluidsgevoelige omgevingen zoals woonwijken, scholen
of ziekenhuistuinen. Maaibreedte van 63 cm, maaiwerk met
2 geoptimaliseerde windvleugelmessen, snijhoogteverstelling per wiel, elektrische vario-aandrijving en opklapbaar, in
hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Inclusief opklapbare
grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.

st

RMA 765 V

C
P
R
V

= Comfortversie
= Prestatie
= Mulchmaaier
= Vario-aandrijving

① Gewicht zonder accu
② Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking
met aankoop van de afzonderlijke componenten

189

Elektrische
grasmaaiers
ƒ

RME 235
1,2 kW • 13,0 kg

● Voor privégebruikers
● Voor onderhoud van kleine en middelgrote
gazons
● Krachtige elektromotoren

Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 33 cm snijbreedte
voor kleine gazons. Centrale snijhoogteverstelling en
opklapbare, in 2 standen in de hoogte verstelbare duwstang
voor comfortabel werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox
van 30 liter met inhoudsindicatie.
Artikelnummer

6311 011 2410

● Werkt zeer stil

1,2 kW • 15,0 kg

co
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● Laag gewicht voor gemakkelijk transport

m fo r t a b e l

Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 37 cm
snijbreedte voor kleine gazons. Centrale snijhoogteverstelling
en in 2 standen in de hoogte verstelbare duwstang voor
gemakkelijk werken. Inclusief opklapbare grasopvangbox van
40 liter met inhoudsindicatie.
Artikelnummer

6320 011 2415

Andere versies: RME 339 zie tabel op pagina 196

④ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze
garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden
van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende
garantievoorwaarden op andere STIHL machines.
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Accessoires
voor
Grasmaaiers
ƒ

m fo r t a b e l

Krachtige elektrische grasmaaier met 41 cm snijbreedte voor
kleine en middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling
en opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar
comfortabel stuur voor gemakkelijk werken. Inclusief
opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.
Artikelnummer

6338 011 2415 ①

Andere versies: RME 443 zie tabel op pagina 196

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
C = Comfortversie

① Voor België is Recupel inbegrepen

● Uitbreidingssets voor mulchen en
opvangen
● Uitrusting voor gemakkelijker werken
● Veiligheidsvoorzieningen

Maaien en
GROND BEWERKEN

MulchKit

AGS 700

Mulchkit met multimes en
mulchinzetstuk. Volg de richtlijnen
in de voetnoten om de geschikte
mulchkit voor uw grasmaaier te
kiezen.

Bescherming van de luchtﬁlterbehuizing, voor alle modellen van
de 7-serie met snijbreedte 54 cm,
en voor het model RM 655 YS.
Artikelnummer

6909 700 8101

AMK 039 voor modellen van de 3-serie met snijbreedte 37 cm
Artikelnummer
6909 007 1081
AMK 043 voor modellen van de 4-serie met snijbreedte 41 cm ③
Artikelnummer
6909 007 1083
NIEUW AMK 443 voor STIHL accugrasmaaiers van de 4-serie
met 41 cm snijbreedte ④
Artikelnummer
6909 007 1038

ADC 048
Disk Cut-schijf met 4 pendelende
messen (Ø 48 cm), voor de
modellen RM 3 RTX en RM 3 RT.

AMK 045 voor modellen van de 5-serie met snijbreedte 43 cm
Artikelnummer
6909 007 1047
Artikelnummer

6909 700 5107

AMK 048 voor modellen van de 4-serie met snijbreedte 46 cm ⑤
Artikelnummer
6909 007 1034
NIEUW AMK 448 voor STIHL accugrasmaaiers van de 4-serie
met 46 cm snijbreedte ⑥
Artikelnummer
6909 007 1039
AMK 056 voor modellen met benzinemotor van de 7-serie
met snijbreedte 54 cm
Artikelnummer
6909 007 1024
AMK 065 voor RMA 765 V
Artikelnummer
6909 007 1063

V-riempoelie
V-riempoelie voor het terugbrengen
van de snelheid met 0,5 km/u.
AAL 050 voor RM 4 RT
Artikelnummer
6909 700 2501
AAL 050 P voor RM 4 RTP
Artikelnummer
6909 700 2506

Catching-Kit
ADA 700
Verbeterde opvangeigenschappen
bij lastige gazonomstandigheden.
ACK 050 voor modellen van de 6-serie met snijbreedte 48 cm
Artikelnummer
6909 007 1036

Adapter met twee accuschachten
voor het gebruik van twee AP
accu’s, voor RMA 765 V. AP accu’s
niet inbegrepen.

ACK 055 voor modellen van de 6-serie met snijbreedte 53 cm
Artikelnummer
6909 007 1037

Artikelnummer

6909 400 9401

② 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden
van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.
③ Niet bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
④ Alleen bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
⑤ Niet bruikbaar voor modellen van de 2-serie accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435
⑥ Alleen bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435

Snijbreedte (cm)

Snijhoogte (mm)

Mulchfunctie

Grasopvangbox (l)

Aandrijving (km/ h)

Grasperken tot … (m2)

6350 011 3455

1.200

46

25 – 75 (7-traps, centraal)

–

55

–

RM 248 T

6350 011 3460

1.200

46

25 – 75 (7-traps, centraal)

–

55

T / 3,7

RM 253

6371 011 3435

1.800

51

25 – 75 (7-traps, centraal)

–

55

–

RM 253 T

6371 011 3440

1.800

51

25 – 75 (7-traps, centraal)

–

55

T / 3,7

55

–

55

T / 3,5

55

T / 3,5

55

T / 3,5

55

V / 2,4 – 4,6

60

–

60

T / 3,6

60

T / 3,6

Artikelnummer
RM 248

Grasmaaiers met benzinemotor 2-Serie

Grasmaaiers met benzinemotor 4-Serie
RM 443

6338 011 3406

1.200

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

RM 443 T

6338 011 3416

1.200

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

6358 011 3435

1.200

46

25 – 75 (6-traps, centraal)

RM 448 TC

6358 011 3425

1.200

46

25 – 75 (6-traps, centraal)

RM 448 VC

6358 011 3453

1.200

46

25 – 75 (6-traps, centraal)

RM 448 TX

NIEUW

•
•
•
•
•

Grasmaaiers met benzinemotor 5-Serie

•
•
•

RM 545

6340 011 3404

1.200

43

25 – 80 (7-traps, centraal)

RM 545 T

6340 011 3409

1.200

43

25 – 80 (7-traps, centraal)

RM 545 V

6340 011 3419

1.200

43

25 – 80 (7-traps, centraal)

RM 545 VR

6340 011 3464

1.200

43

25 – 75 (7-traps, centraal)

–

60

V / 2,2 – 4,0

RM 545 VE

6340 011 3429

1.200

43

25 – 80 (7-traps, centraal)

•

60

V / 2,2 – 3,8

Grasmaaiers met benzinemotor 6-Serie
RM 650 T

6364 011 3441

2.000

48

25 – 85 (7-traps, centraal)

⬤

70

T / 3,5

RM 650 V

6364 011 3401

2.000

48

25 – 85 (7-traps, centraal)

⬤

70

V / 2,6 – 4,6

RM 650 VS

6364 011 3411

2.000

48

25 – 85 (7-traps, centraal)

⬤

70

V / 2,6 – 4,6

RM 650 VE

6364 011 3453

2.000

48

25 – 85 (7-traps, centraal)

⬤

70

V / 2,6 – 4,6

RM 655 V

6374 011 3401

2.500

53

25 – 85 (7-traps, centraal)

⬤

70

V / 2,6 – 4,6

RM 655 VS

6374 011 3412

2.500

53

25 – 85 (7-traps, centraal)

⬤

70

V / 2,6 – 4,6

RM 655 RS

6374 011 3432

2.500

53

25 – 80 (7-traps, centraal)

–

70

Y / 2,6 – 4,6

RM 655 YS

6374 011 3441

2.500

53

25 – 85 (7-traps, centraal)

⬤

70

Y / 0 – 6,3

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Kopkleppen

C
E
G
P

= Comfortversie
= Elektrostart
= 3-trapswielaandrijving
= Prestatie

R
S
T
V

= Mulchmaaier
= Messenremkoppeling
= 1-trapswielaandrijving
= Vario-aandrijving

X = Economy-model
Y = Hydrostatische wielaandrijving

Cilinderinhoud (cm3)

Nominaal vermogen (kW / pk)

Werktoerental (omw./min.)

Gewicht ① (kg)

Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau (dB(A))

Gemeten
geluidsdrukniveau (dB(A))

Speling
geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Trillingswaarde (m/s2)

Speling trillingswaarde K ② (m/s2)

Comfortabel stuur ③

Opklapbare grasopvangbox

Centrale snijhoogteverstelling

Supersoftgrip

Multimes

Messenremkoppeling

STIHL EVC 200

139

2,1 / 2,8

2.800

26,0

96

83

2

2,8

1,4

–

–

⬤

–

–

–

STIHL EVC 200

139

2,1 / 2,8

2.800

28,0

94

80

2

2,8

1,4

–

–

⬤

–

–

–

STIHL EVC 200

139

2,1 / 2,8

2.800

27,0

97

84

2

5,5

2,2

–

–

⬤

–

–

–

STIHL EVC 200

139

2,1 / 2,8

2.800

29,0

97

84

2

5,5

2,2

–

–

⬤

–

–

–

STIHL EVC 200 C

139

2,1 / 2,8

2.800

25,0

93

80

2

4,4

2,2

–

⬤

⬤

⬤

–

–

STIHL EVC 200 C

139

2,1 / 2,8

2.800

27,0

93

80

2

4,4

2,2

–

⬤

⬤

⬤

–

–

STIHL EVC 200 C

139

2,1 / 2,8

2.800

27,0

95

82

2

5,0

2,5

–

⬤

⬤

⬤

–

–

STIHL EVC 200 C

139

2,1 / 2,8

2.800

28,0

95

82

2

3,8

1,9

⬤

⬤

⬤

–

–

–

STIHL EVC 300

166

2,6 / 3,5

2.800

29,0

96

83

2

4,4

2,2

⬤

⬤

⬤

–

–

–

STIHL EVC 300

166

2,6 / 3,5

2.800

28,0

94

80

2

5,3

2,12

–

⬤

⬤

–

–

–

STIHL EVC 300

166

2,6 / 3,5

2.800

30,0

94

80

2

5,3

2,12

–

⬤

⬤

–

–

–

STIHL EVC 300

166

2,6 / 3,5

2.800

31,0

94

80

2

5,3

2,12

–

⬤

⬤

–

–

–

STIHL EVC 300

166

2,6 / 3,5

2.800

32,0

94

80

2

4,2

2,1

–

⬤

⬤

–

⬤

–

STIHL EVC 300 E

166

2,6 / 3,5

2.800

31,0

95

81

2

5,0

2,5

–

⬤

⬤

–

–

–

Kohler Serie HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2.800

45,0

95

81

2

3,4

1,7

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

Kohler Serie HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2.800

46,0

95

81

2

3,4

1,7

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

Kohler Serie HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2.800

50,0

95

81

2

3,4

1,7

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

STIHL EVC 300 E

166

2,6 / 3,5

2.800

48,0

96

82

2

3,0

1,5

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

Kohler Serie HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2.800

46,0

98

84

2

3,4

1,7

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

Kohler Serie HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2.800

50,0

98

84

2

3,8

1,9

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

Kohler Serie HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2.800

56,0

98

84

2

2,8

1,4

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

179

2,9 / 3,9

2.800

56,0

98

84

2

3,0

1,5

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

① Nettogewicht excl. brandstof en olie
② Spelingen volgens RL 2006 / 42 / EG
③ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden
van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

Maaien en
GROND BEWERKEN
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Motortype

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

54

25 – 90 (6-traps, per wiel)

RM 756 GC

6378 011 3431

3.000

54

25 – 90 (6-traps, per wiel)

RM 756 YS

6378 011 3401

3.000

54

25 – 90 (6-traps, per wiel)

RM 756 YC

6378 011 3421

3.000

54

25 – 90 (6-traps, per wiel)

Aandrijving (km/h)

Snijhoogte (mm)

3.000

Grasopvangbox (l)

Snijbreedte (cm)

6378 011 3411

Artikelnummer
RM 756 GS

Mulchfunctie

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

Grasperken tot … (m2)

194

80

G / 2,5 / 3,7 / 5,0

80

G / 2,5 / 3,7 / 5,0

80

Y / 0,5 – 6,0

80

Y / 0,5 – 6,0

Grasmaaiers met benzinemotor 7-Serie

•
•
•
•

Grasmaaiers met benzinemotor R-Serie
RM 2 R

6357 011 3416

1.500

46

28 – 85 (4-traps, per as)

⬤

–

–

RM 2 RC

6357 011 3425

1.500

46

28 – 85 (4-traps, per as)

⬤

–

–

RM 2 RT

6357 011 3415

1.500

46

28 – 85 (4-traps, per as)

⬤

–

T / 3,5

RM 3 RT

6361 011 3416

2.000

48

25 – 80 (5-traps, as, per wiel)

⬤

–

T / 3,5

RM 4 R

6383 011 3401

1.500

53

30 – 70 (5-traps, centraal)

⬤

–

–

RM 4 RT

6383 011 3411

2.500

53

30 – 70 (5-traps, centraal)

⬤

–

T / 4,9

RM 4 RV

6383 011 3431

2.500

53

30 – 70 (5-traps, centraal)

⬤

–

V / 3,3 – 5,2

RM 4 RTP

6383 011 3422

2.500

53

30 – 70 (5-traps, centraal)

⬤

–

T / 4,6

RMA 235

6311 011 1410

–

33

25 – 65 (5-traps, centraal)

–

30

–

Set RMA 235
met AK 20 + AL 101

6311 200 0010

300 ①

33

25 – 65 (5-traps, centraal)

–

30

–

Set RMA 235
met 2 × AK 20 + AL 101

6311 200 0015

600 ①

33

25 – 65 (5-traps, centraal)

–

30

–

AccuGrasmaaiers⑨

RMA 248

NIEUW

6350 011 1400

–

46

25 – 75 (7-traps, centraal)

–

55

–

Set RMA 248
met AK 20 + AL 101

NIEUW

6350 200 0001

200 ①

46

25 – 75 (7-traps, centraal)

–

55

–

RMA 339

6320 011 1415

–

37

30 – 70 (5-traps, centraal)

40

–

Set RMA 339
met AK 20 + AL 101

6320 011 1440

250 ①

37

30 – 70 (5-traps, centraal)

40

–

RMA 339 C

6320 011 1420

–

37

30 – 70 (5-traps, centraal)

40

–

Set RMA 339 C
met AK 30 + AL 101

6320 011 1443

330 ①

37

30 – 70 (5-traps, centraal)

40

–

6371 011 1400

–

51

25 – 75 (7-traps, centraal)

55

–

RMA 443

6338 011 1401

–

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

55

–

RMA 443 C

6338 011 1411

–

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

55

–

Set RMA 443 C
met AP 200 + AL 101

6338 200 0046

360 ①

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

55

–

RMA 253

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

NIEUW

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Kopkleppen

C
P
T
V

= Comfortversie
= Prestatie
= 1-trapswielaandrijving
= Vario-aandrijving

•
•
•
•
–

•
•
•

① Te bewerken oppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve
het gebruikte type accu beïnvloeden andere factoren het werkelijk realiseerbare
te bewerken oppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte
en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door naladen of
gebruik van meerdere accu's kan het te bewerken oppervlak vergroot worden.

Nominaal vermogen (kW / pk)

Werktoerental (omw./min.)

Gewicht (kg)

Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau (dB(A))

Gemeten
geluidsdrukniveau (dB(A))

Speling
geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Trillingswaarde (m/s2)

Speling trillingswaarde ② (m/s2)

Ecomodus

Comfortabel stuur ③

Opklapbare grasopvangbox

Centrale snijhoogteverstelling

Windvleugelmes

Supersoftgrip

Messenremkoppeling

Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

179

2,9 / 3,9

2.800

60,0 ④

98

86

2

2,4

1,2

–

–

–

–

–

⬤

⬤

Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

179

2,9 / 3,9

2.800

60,0 ④

Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

179

2,9 / 3,9

2.800

60,0 ④

98

86

2

2,4

1,2

–

–

–

–

–

⬤

⬤

Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

179

2,9 / 3,9

2.800

61,0 ④

98

86

2

2,4

1,2

–

⬤

–

–

–

⬤

⬤

STIHL EVC 200

139

2,1 / 2,8

2.800

23,0 ④

92

79

2

7,9

3,16

–

–

–

–

–

–

–

Kohler Serie HD 675 OHV SC

149

2,2 / 3,0

2.800

27,0 ④

94

81

2

5,0

2,5

–

–

–

–

–

⬤

–

94

81

2

5,9

2,36

–

–

–

–

–

⬤

–

98

86

2

2,4

1,2

–

⬤

–

–

–

⬤

⬤

Kohler Serie HD 675 OHV SC

149

2,2 / 3,0

2.800

30,0 ④

STIHL EVC 300

166

2,6 / 3,5

2.800

30,0 ④

96

82

2

5,5

2,2

–

–

–

–

–

⬤

–

Kohler Serie HD 675 OHV SC

149

2,2 / 3,0

2.800

34,0 ④

93

79

2

3,2

1,6

–

–

–

⬤

–

⬤

–

Kohler Serie HD 675 OHV SC

149

2,2 / 3,0

2.800

35,0 ④

93

79

2

3,2

1,6

–

–

–

⬤

–

⬤

–

93

79

2

3,2

1,6

–

–

–

⬤

–

⬤

–

Kohler Serie HD 675 OHV SC

149

2,2 / 3,0

2.800

36,0 ④

Kohler Serie HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2.800

44,0 ④

93

79

1

2,4

1,2

–

–

–

⬤

–

⬤

–

AK systeem

–

–

3.400

14,0 ⑤

89

76

2

1,8

0,9

⬤⑦

–

⬤

⬤

⬤

–

–

AK systeem

–

–

3.400

15,0 ⑥

89

76

2

1,8

0,9

⬤⑦

–

⬤

⬤

⬤

–

–

AK systeem

–

–

3.400

15,0 ⑥

89

76

2

1,8

0,9

⬤⑦

–

⬤

⬤

⬤

–

–

AK systeem

–

–

3.200

21,0 ⑤

96

83

2

1,8

0,9

⬤⑦

–

⬤

⬤

⬤

–

–

AK systeem

–

–

3.200

22,0 ⑥

96

83

2

1,8

0,9

⬤⑦

–

⬤

⬤

⬤

–

–

AK systeem

–

–

3.350

14,0 ⑤

90

76

2

1,6

0,8

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

AK systeem

–

–

3.350

15,0 ⑥

90

76

2

1,6

0,8

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

AK systeem

–

–

3.350

16,0 ⑤

90

76

2

1,6

0,8

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

AK systeem

–

–

3.350

17,0 ⑥

90

76

2

1,6

0,8

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

AP systeem

–

–

3.200

23,0 ⑤

96

81

2

1,8

0,9

⬤⑦

–

⬤

⬤

⬤

–

–

AP systeem

–

–

3.150

20,0 ⑤

91

78

2

2,2

1,1

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

91

78

2

1,8

0,9

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

91

78

2

1,8

0,9

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

AP systeem

–

–

3.150

21,0 ⑤

AP systeem

–

–

3.150

22,0 ⑥

② Spelingen volgens RL 2006 / 42 / EG
③ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt een
uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en
geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.
④ Nettogewicht excl. brandstof en olie

⑤ Gewicht zonder accu
⑥ Gewicht inclusief accu, zonder lader
⑦ Ecomodus bij de RMA 235, RMA 248 en
RMA 253 kan niet uitgeschakeld worden

⑧ Prijs zonder accu en lader
⑨ Voor België is Recupel
inbegrepen

Maaien en
GROND BEWERKEN

Cilinderinhoud (cm3)

195

Motortype / STIHL accusysteem

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

Grasperken tot … (m2)

Snijbreedte (cm)

Snijhoogte (mm)

Mulchfunctie

Grasopvangbox (l)

Aandrijving (km/h)

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

Artikelnummer

196

RMA 443 VC

6338 011 1430

–

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

–

55

V / 2,0 - 4,5

RMA 443 VC
met AP 200 + AL 101

6338 200 0073

420 ①

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

–

55

V / 2,0 - 4,5

RMA 443 PV

6338 011 1435

–

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

•

55

V / 2,0 – 4,5

RMA 448 VC

6358 011 1430

–

46

25 – 75 (6-traps, centraal)

–

55

V / 2,0 - 4,5

RMA 448 VC
met AP 300 + AL 300

6358 200 0028

400 ①

46

25 – 75 (6-traps, centraal)

–

55

V / 2,0 - 4,5

RMA 448 PV

6358 011 1435

–

46

25 – 75 (6-traps, centraal)

55

V / 2,0 – 4,5

Set RMA 448 PV
met AP 200, AP 300 + AL 300

6358 200 0029

400 ①

46

25 – 75 (6-traps, centraal)

55

V / 2,0 – 4,5

rma 765 V

6392 011 1400

–

63

25 – 100 (8-traps, per wiel)

80

V / 0 – 6,0

Set RMA 765 V
met 2 × AP 300 S, AL 500 + ADA 700

6392 200 0000

800 ①

63

25 – 100 (8-traps, per wiel)

80

V / 0 – 6,0

Set RMA 765 V
met AR 3000 L + AL 500

6392 200 0001

3.100 ①

63

25 – 100 (8-traps, per wiel)

80

V / 0 – 6,0

RMA 2 RV

6357 011 1410

–

46

25 – 85 (4-traps, per as)

⬤

–

V / 2,0 – 4,5

Set RMA 2 RV
met AP 300 + AL 300

6357 200 0009

–

46

25 – 85 (4-traps, per as)

⬤

–

V / 2,0 – 4,5

RMA 2 RPV

6357 011 1415

–

46

25 – 85 (4-traps, per as)

⬤

–

V / 2,0 – 4,5

RME 235

6311 011 2410

300

33

25 – 60 (5-traps, centraal)

–

30

–

RME 339

6320 011 2405

500

37

30 – 70 (5-traps, centraal)

40

–

RME 339 C

6320 011 2415

500

37

30 – 70 (5-traps, centraal)

40

–

RME 443

6338 011 2405

600

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

55

–

RME 443 C

6338 011 2415

600

41

25 – 75 (6-traps, centraal)

55

–

AccuGrasmaaiers⑦

•
•
•
•
•

Elektrische GRASMAAIERS ⑦

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

C
P
R
V

= Comfortversie
= Prestatie
= Mulchmaaier
= Vario-aandrijving

•
•
•
•

① Te bewerken oppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het gebruikte type accu
beïnvloeden andere factoren het werkelijk realiseerbare te bewerken oppervlak, zoals de staat van
het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz.
Door naladen of gebruik van meerdere accu's kan het te bewerken oppervlak vergroot worden.

Werktoerental (omw./min.)

Gewicht (kg)

Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau (dB(A))

Gemeten
geluidsdrukniveau (dB(A))

Speling
geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Trillingswaarde (m/s2)

Speling trillingswaarde ② (m/s2)

Ecomodus

Comfortabel stuur ③

Opklapbare grasopvangbox

Centrale snijhoogteverstelling

Windvleugelmes

Supersoftgrip

AP systeem

–

3.150

23,0 ④

91

77

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

AP systeem

–

3.150

24,0 ⑤

91

77

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

AP systeem

–

3.150

24,0 ④

91

77

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

95

82

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

AP systeem

–

3.150

24,0 ④

AP systeem

–

3.150

26,0 ⑤

95

82

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

AP systeem

–

3.150

24,0 ④

95

82

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

AP systeem

–

3.150

26,0 ⑤

95

82

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

AP systeem

–

3.300

44,0 ④

93

84

3

1,40

0,70

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

AP systeem

–

3.300

49,0 ⑤

93

84

3

1,40

0,70

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

AP systeem

–

3.300

54,0 ⑤

93

84

3

1,40

0,70

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

AP systeem

–

3.150

23,0 ④

88

74

2

1,40

0,70

⬤

–

–

–

–

⬤

AP systeem

–

3.150

25,0 ⑤

88

74

2

1,40

0,70

⬤

–

–

–

–

⬤

AP systeem

–

3.150

23,0 ④

88

74

2

1,40

0,70

⬤

–

–

–

–

⬤

–

1.200

3.200

13,0

93

80

2

1,4

0,70

–

–

⬤

⬤

–

–

–

1.200

3.200

14,0

93

79

1

0,82

0,41

–

–

⬤

⬤

–

–

–

1.200

3.200

15,0

93

79

1

0,5

0,25

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

1.500

2.900

19,0

96

82

2

1,4

0,70

–

–

⬤

⬤

–

–

–

1.500

2.900

21,0

96

82

2

1,3

0,65

–

⬤

⬤

⬤

–

–

② Spelingen volgens RL 2006 / 42 / EG
③ 10 jaar garantie op het comfortabel stuur. De duurtijd van deze garantie vormt
een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en
geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

④ Gewicht zonder accu
⑤ Gewicht inclusief accu, zonder lader
⑥ Prijs zonder accu en lader
⑦ Voor België is Recupel inbegrepen

Maaien en
GROND BEWERKEN

Nominaal vermogen (W)

197

STIHL accusysteem

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

198

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

De zitmaaiers in detail
ƒ
05 Intuïtief rijden
04 Hoog zitcomfort
02 Gemakkelijke
messeninschakeling

06 Comfortabel
leegmaken

03 Nauwkeurig werken

01 Constant Vermogen

Techniek

Comfort

01 Synchroon maaiwerk
De twee messen van het synchrone maaiwerk staan in
een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. De
synchronisatie zorgt ervoor dat de snijmessen contactloos
in elkaar grijpen. Resultaat: een constante snijkwaliteit en
een optimaal grastransport naar de uitwerpschacht.

04 GEVEERDE EN VERSTELBARE STOEL
U kan de zitpositie individueel aan vrijwel elke
lichaamslengte aanpassen. Er is geen gereedschap
nodig. Het oppervlak van de stoel is slipvast.

02 Elektromagnetische messenkoppeling
De messen kunnen vanuit de stuurinrichting gemakkelijk
in- of uitgeschakeld worden.
03 GELEIDESYSTEEM
Zorgt ervoor dat ook de grasrand wordt meegenomen en
naar de messen wordt gevoerd. De randen worden op die
manier zeer nauwkeurig gemaaid.

05 STIHL SPECIFIEKE 1-PEDAAL WIELAANDRIJVING
De rijrichting (vooruit of achteruit) kan via de
keuzehendel aan de stuurkolom worden gekozen. De
snelheid stelt u traploos in met het gaspedaal van
stilstand naar de hoogste snelheid. De gas- en rempedaal
zitten op dezelfde plaats als in een auto met automatische
versnellingsbak.
06 Eenvoudig leegmaken van de opvangbox
De kunststof grasopvangbox in de vorm van een
graafschop kan via een greep moeiteloos vanaf de
bestuurdersstoel worden leeggemaakt, en kan dankzij het
doordachte design zeer gemakkelijk worden gereinigd.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
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Zitmaaiers
T4-Serie
ƒ

RT 4082
452 cm3 • 8,2 kW / 11,1 pk • 203,0 kg ①

Wendbare en compacte zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van grote gazons met veel
hoeken. Met STIHL speciﬁeke 1-pedaal wielaandrijving.

● Voor particuliere gebruikers en hoveniers

Artikelnummer

6140 200 0005

● Gemakkelijk manouvreerbaar
● Compacte zijdelingse uitwerpopening –
behalve model RT 4082
● Hoge maaiprestaties dankzij de grote
snijbreedtes

RT 4097 SX
452 cm3 • 8,9 kW / 12,1 pk • 202,0 kg ①

Zitmaaier met zijdelingse uitwerpopening en hoog rijen bedieningscomfort. Met STIHL speciﬁeke 1-pedaal
wielaandrijving voor eenvoudig manoeuvreren.
Artikelnummer

6165 200 0012

RT 4112 SZ
635 cm3 • 12,6 kW / 17,1 pk • 221,0 kg ①

Zitmaaier met zijdelingse uitwerpopening en hoog rij- en
bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote
gazons. Met STIHL speciﬁeke 1-pedaal wielaandrijving.
Artikelnummer

6165 200 0013

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,32 incl. btw per band)
S = Zijdelingse uitwerpopening
X = Economy-model
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

① Nettogewicht excl. brandstof en olie
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Zitmaaiers
T5-Serie
ƒ

RT 5097 Z
635 cm3 • 12,2 kW / 16,6 pk • 237,0 kg ①

● Voor particuliere gebruikers en hoveniers
● Zeer hoge maaiprestaties dankzij
grote snijbreedtes
● Met 1- of 2-cilindermotor
● Grasopvangbox met een inhoud tot
350 liter

Krachtige zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort.
Voor het onderhoud van grote gazons. Met STIHL speciﬁeke
1-pedaal wielaandrijving en grasopvangbox van 250 liter.
Artikelnummer

6160 200 0024

Andere versies: RT 5097 zie tabel op pagina 204

RT 5112 Z
635 cm3 • 12,2 kW / 16,6 pk • 258,0 kg ①

Krachtige zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor
het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL speciﬁeke
1-pedaal wielaandrijving en grasopvangbox van 350 liter.
Artikelnummer

6160 200 0025

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,32 incl. btw per band)
L = Luxueuze uitvoering (bijv. cruise control)
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor
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Zitmaaiers
T6-Serie
ƒ

RT 6112 ZL
635 cm3 • 12,2 kW / 16,6 pk • 268,0 kg ①

● Voor ambitieuze particuliere gebruikers en
hoveniers
● Hoogste maaiprestaties dankzij zeer grote
snijbreedtes
● Cruise control

Krachtige zitmaaier met buitengewoon hoog rij- en
bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote
gazons. Met STIHL speciﬁeke 1-pedaal wielaandrijving en
grasopvangbox van 350 liter.
Artikelnummer

6170 200 0029

● Synchroon maaiwerk

RT 6127 ZL
764 cm3 • 15,6 kW / 21,2 pk • 281,0 kg ①

Krachtigste zitmaaier met buitengewoon hoog rij- en
bedieningscomfort. Voor het onderhoud van bijzonder grote
gazons. Met STIHL speciﬁeke 1-pedaal wielaandrijving en
grasopvangbox van 350 liter.
Artikelnummer

6170 200 0030

① Nettogewicht excl. brandstof en olie
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Accessoires
voor
Zitmaaiers
ƒ

MulchKit
Aanvullende mulchset.
AMK 082 Multimes en mulchhulpstuk,
voor snijbreedte 80 cm voor RT 4082
Artikelnummer
6907 007 1024
AMK 097 Mulchhulpstuk voor snijbreedte 95 cm,
voor geselecteerde modellen van de T5-serie
Artikelnummer
6907 007 1029
AMK 097 S Mulchhulpstuk voor snijbreedte 95 cm,
voor geselecteerde modellen van de T4-serie
Artikelnummer
6907 007 1012

● Uitrusting bij het grasmaaien
● Voor gebruik in de winter
● Bescherming tegen weersinvloeden

AMK 112 S Mulchhulpstuk voor snijbreedte 110 cm,
voor geselecteerde modellen van de T4-serie
Artikelnummer
6907 007 1013
AMK 127 Mulchhulpstuk, voor snijbreedte 110 cm en 125 cm, voor geselecteerde
modellen van de T5-serie en alle modellen van de T6-serie
Artikelnummer
6907 007 1032

Sneeuwkettingen
Voor een veilige aandrijving op sneeuw.
ASK 016 voor RT 4082
Artikelnummer
6907 730 3445
ASK 018 voor RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z en RT 5112 Z
Artikelnummer
6907 730 3432
ASK 020 voor RT 4112 SZ, RT 6112 ZL en RT 6127 ZL
Artikelnummer
6907 730 3437

Diagnoselader
ADL 012
Voor alle zitmaaiers; voor een
optimale lading en reactivering van
accu's met 12 V.
Artikelnummer

6907 430 2507

Druppellader
ACB 010
Voor alle accu's van zitmaaiers.
Artikelnummer

6907 430 2520

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Prijs excl. zitmaaier en sneeuwkettingen

Sneeuwruimset

Afdekkap

Sneeuwruimschild met lichte en gemakkelijke hoogteen zijwaartse verstelling van het schild vanaf de stoel.

Voor opslag en als bescherming
tegen stof en weersinvloeden.

ASP 100 Sneeuwruimschild met 100 cm breedte,
voor RT 4082
Artikelnummer
6907 730 3012 ①

AAH 200 voor de T4-serie
Artikelnummer
6907 900 3506

ASP 125 Sneeuwruimschild met 125 cm breedte,
voor de T4-serie (behalve RT 4082), T5- en T6-serie
Artikelnummer
6907 730 3018 ①

AAH 300 voor de T5- en T6-serie
Artikelnummer
6907 700 2101

Tuinwals AGW 098
DEFLECTOR
Voor de achteruitwerpopening
van het tuinafval.

98 cm breed, voor alle
zitmaaiermodellen.
Artikelnummer

6907 760 3601

Bumper AST 062
ADF 400 voor RT 4082
Artikelnummer
6907 760 6926
ADF 500 voor de T5- en T6-serie
Artikelnummer
6907 760 6931

Voor model RT 4097 SX.
Artikelnummer

6907 760 7301
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RT 4097 SX

6165 200 0012

6.000

95

35 – 90

RT 4112 SZ

6165 200 0013

8.000

110

35 – 90

RT 5097

6160 200 0023

6.000

95

30 – 100

RT 5097 Z

6160 200 0024

6.000

95

30 – 100

RT 5112 Z

6160 200 0025

8.000

110

30 – 100

RT 6112 ZL

6170 200 0029

8.000

110

30 – 110

RT 6127 ZL

6170 200 0030

10.000

125

30 – 110

Cilinderinhoud (cm3)

35 – 90

Motortype

80

Tankinhoud (l)

4.000

Transmissie

Snijhoogte (mm)

6140 200 0005

Grasopvangbox (l)

Snijbreedte (cm)

RT 4082

Mulchfunctie

Grasperken tot … (m2)
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Artikelnummer
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250

hydrostatisch

6

STIHL EVC 4000

452

–

hydrostatisch

9

STIHL EVC 4000

452

–

hydrostatisch

9

STIHL EVC 7000

635

250

hydrostatisch

9

STIHL EVC 4000

452

250

hydrostatisch

9

STIHL EVC 7000

635

350

hydrostatisch

9

STIHL EVC 7000

635

350

hydrostatisch

9

STIHL EVC 7000

635

350

hydrostatisch

9

STIHL EVC 8000

764

Zitmaaiers④

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

L
S
X
Z

= Luxueuze uitvoering (bijv. cruise control)
= Zijdelingse uitwerpopening
= Economy-model
= STIHL EVC 2-cilinder motor

•
•
•
•
•
•
•
•

① Nettogewicht excl. brandstof en olie
② Spelingen volgens RL 2006 / 42 / EG
③ Deze waarden hebben betrekking op stoel / stuurwiel
④ Voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,32 incl. btw per band)

Machine L × B × H (cm)

Gewicht ① (kg)

Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau (dB(A))

Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))

Speling geluidsdrukniveau ②③ (dB(A))

Trillingswaarden (m/s2)

Spelingen trillingswaarden ②③ (m/s2)

1-pedaal wielaandrijving

Synchroon maaiwerk

Elektromagnetische messenkoppeling

Geleidesysteem

Geveerde en verstelbare stoel

Zijdelingse uitwerpopening

Eenvoudig leegmaken van de opvangbox

Cruise control

8,2 / 11,1

2.700

213 × 90 × 117

203,0

100

86

2

0,60 / 3,00

0,30 / 1,50

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

8,9 / 12,1

3.100

187 × 116 × 115

202,0

100

85

2

0,50 / 2,80

0,25 / 1,40

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

12,6 / 17,1

2.800

191 × 132 × 118

221,0

100

86

1

0,50 / 2,50

0,25 / 1,25

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

8,2 / 11,1

2.700

206 × 98 × 115

228,0

100

86

2

0,98 / 2,60

0,49 / 1,30

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

12,2 / 16,6

2.700

242 × 101 × 116

237,0

100

86

2

0,98 / 2,20

0,49 / 1,10

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

12,2 / 16,6

2.700

260 × 117 × 116

258,0

100

86

2

0,98 / 4,40

0,49 / 2,20

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

12,2 / 16,6

2.700

260 × 117 × 118

268,0

100

86

2

0,50 / 4,40

0,25 / 2,20

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

15,6 / 21,2

2.950

260 × 132 × 118

281,0

105

90

2

0,50 / 4,40

0,25 / 2,20

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤
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De verticuteermachines in detail
ƒ
05 Gemakkelijk
inschakelen

03 GELUIDSARM
EN WENDBAAR

02 Gemakkelijk
starten

06 EENVOUDIGE AANPASSING
AAN ONDERGROND

07 ERGONOMISCH WERKEN
04 INDIVIDUEEL GRASONDERHOUD
08 Snel werken
01 Robuust en duurzaam

Techniek

Comfort

01 Polymeerbehuizing
De polymeerbehuizing van hoogwaardig materiaal is licht,
heeft een groot weerstandsvermogen en is robuust.

05 Eenvoudige messeninschakeling
Eenvoudige omschakeling van transport- naar werkstand.

02 Motor met gemakkelijk startend systeem
Dankzij de SmartChoke-technologie start de motor bij
iedere temperatuur en met minimale krachtinspanning.
03 STIHL LITHIUM-ION-ACCU TECHNOLOGIE
Het gebruik van de STIHL AK accu’s maakt een
comfortabele en stille werking mogelijk.
04 VERTICUTEEREENHEID/VENTILATIEWALS
De vaste messen van de verticuteermachine zorgen
voor de doeltreﬀende verluchting van het gazon. De
scherpe, robuust geconstrueerde lemmeten bieden
daarbij voortdurend ondersteuning voor eﬃciënte
werkresultaten. Dankzij de scherpe veertanden verwijdert
de ventilatiewals mos en dode planten zonder het gazon
te beschadigen.

06 INSTELLING VAN DE WERKDIEPTE
Bij de modellen RL 540 en RLE 540 kan de werkdiepte van
de messen in zes trappen aan de ondergrond aangepast
worden met behulp van de ergonomisch gevormde
draaibare handgreep op de duwstang. Bij de RLA 240
en RLE 240 is de werkdiepte traploos instelbaar door
middel van een ergonomisch gevormde draaischakelaar
op de behuizing. Zo kan u de verticuteermachine en de
ventilatiewals aanpassen aan de ondergrond.
07 IN DE HOOGTE VERSTELBAAR STUUR
Bij de modellen RLA 240 en RLE 240 kan het stuur
eenvoudig op vier verschillende hoogtes ingesteld
worden. Bovendien kan u het stuur op drie niveaus
neerklappen voor een eenvoudig transport en
plaatsbesparende opberging.
08 GRASOPvANGBOX
De grasopvangbak van 50 liter is gemaakt van een
scheurvast textielweefsel. Het stalen frame met
draagbeugel zorgt voor een grote stabiliteit en een
comfortabel transport.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
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Verticuteermachines en
accessoires
ƒ
RL 540
149,0 cm3 • 2,2 kW / 3,0 pk • 33,0 kg ①

● Voor particulieren
● Om mos te verwijderen

Krachtige verticuteermachine met benzinemotor voor het
verticuteren van grote gazons. Werkbreedte 38 cm, 7 dubbele
messen.
Artikelnummer

6290 011 3105

● Ter verbetering van de gazonkwaliteit
● Gemakkelijk manoeuvreren

RLA 240

④

36 V • 15,0 kg ②

Compacte accuverticuteermachine voor het verticuteren
en verluchten van kleine gazons. Centrale instelling van de
werkdiepte door draaischakelaar op de behuizing, 4-voudig
in hoogte verstelbaar stuur, werkbreedte 34 cm, 16 messen.
Inclusief ventilatiewals en grasopvangbox van 50 l.
RLA 240 zonder accu en lader
Artikelnummer
6291 011 6600 ⑤
Set RLA 240 met AK 30 en AL 101
Artikelnummer
6291 200 0000 ⑤
Set RLA 240 met 2 × AK 30 en AL 101
Artikelnummer
6291 200 0003 ⑤

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Nettogewicht excl. brandstof en olie
② Gewicht zonder accu
③ Prijsvoordeel bij aankoop van een
set in vergelijking met aankoop van
de afzonderlijke componenten

④ Verklaring van de symbolen:
zie pagina 450
⑤ Voor België is Recupel
inbegrepen

Maaien en
GROND BEWERKEN

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

208

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers
en verticuteermachines

RLE 240

RLE 540

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Compacte elektrische verticuteermachine voor het
verticuteren van kleine gazons. Werkbreedte 34 cm,
20 messen. Inclusief ventilatiewals en opvangbox.

Eﬃciënte elektrische verticuteermachine voor het
verticuteren van middelgrote gazons. Werkbreedte 38 cm,
7 dubbele messen.

Artikelnummer

6291 011 5610 ⑦

Artikelnummer

6290 011 5610 ⑦

AFK 050
Opvangbox met een volume van
50 l voor de RL 540 en RLE 540.

Werkbreedte (cm)

Werkdieptebereik (mm)

6290 011 3105

2.000

38

25, 6-traps verstelbaar

•

RLa 240

6291 011 6600

–

34

-7,5 tot +7,5
centraal, traploos

⬤

Set RLa 240
met AK 30 + AL 101

6291 200 0000

500 ⑤

34

-7,5 tot +7,5
centraal, traploos

⬤

Set RLa 240
met 2 × AK 30 + AL 101

6291 200 0003

1.000 ⑥

34

-7,5 tot +7,5
centraal, traploos

⬤

RLE 240

6291 011 5610

500

34

-7,5 tot +7,5
centraal, traploos

⬤

RLE 540

6290 011 5610

800

38

25, 6-traps verstelbaar

•

Opvangbox

Grasperken tot … (m2)

6910 700 9601

Artikelnummer

Artikelnummer

BENZINEVERTICUTEERMACHINE
RL 540

ACCUVERTICUTEERMACHINE⑦

Elektrische Verticuteermachines⑦

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

Cilinderinhoud (cm3)

Nominaal vermogen/
nominaal toerental ( kW / pk)

Nominaal vermogen (W)/
nominaal toerental (omw./min.)

Gewicht (kg)

Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dB(A))

Gemeten geluidsdrukniveau LpA (dB(A))

Onzekerheidsfactor
geluidsdrukniveau KpA ① (dB(A))

Trillingswaarde ahw (m/s2)

Onzekerheidsfactor K ① (m/s2)

Instelling van de werkdiepte aan
de duwstang / Behuizing

Ventilatorwals

Maaien en
GROND BEWERKEN
Motortype / STIHL accusysteem
Kohler HD 675 OHV SC

149

2,2 / 3,0

2.800

33,0 ②

94

81

2

4,12

2,06

⬤/–

–

AK systeem

–

–

900 / 3.650

15,0 ③

92

75

3

4,8

2,4

–/⬤

⬤

AK systeem

–

–

900 / 3.650

16,0 ④

92

75

3

4,8

2,4

–/⬤

⬤

AK systeem

–

–

900 / 3.650

16,0 ④

92

75

3

4,8

2,4

–/⬤

⬤

–

–

–

1.500 / 4.100

16,0

94

78

3

5,80

2,32

–/⬤

⬤

–

–

–

1.600 / 2.840

28,0

89

72

2

1,95

0,98

⬤/–

–

① Onzekerheidsfactoren KpA / K volgens RL 2006 / 42 / ECRS
② Nettogewicht excl. brandstof en olie
③ Gewicht zonder accu
④ Gewicht inclusief accu, zonder lader

⑤ Bij gebruik van de AK 30 met herlaadproces en het oppervlak
slechts in één richting bewerken (geen kruising)
⑥ Bij gebruik van 2 × AK 30 met herlaadproces en het oppervlak
slechts in één richting bewerken (geen kruising)

⑦ Voor België is Recupel
inbegrepen
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HOU WILDGROEI VAKKUNDIG
ONDER CONTROLE.
ƒ
Benzinekantenmaaiers en -bosmaaiers
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De Kantenmaaiers en bosmaaiers
in detail
ƒ
03 Zeer gemakkelijk te Starten

02 Altijd volledig vermogen

01 Krachtig en zuinig
05 Eenvoudig in gebruik

04 Krachtbesparend
werken

Techniek

Comfort

01 STIHL 2-MIX-Motor
De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De
uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel
gescheiden waardoor de spoelverliezen verminderen.
Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

03 STIHL ERGOSTART
Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend.
Een veer tussen de koordrol en de krukas neemt het werk
over bij het opstarten, zodat het niet meer nodig is om
aan het koord te trekken.

02 STIHL M-Tronic
STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen
nog maar een startpositie op de combihendel
nodig. Na het starten kan u onmiddellijk vol gas geven. De
nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door
het systeem en volgens behoefte toegevoerd. Anders
start u zoals gebruikelijk in stand I.

04 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM
Maakt het werk comfortabeler: buﬀer- en veerelementen
verminderen de overdracht van de motortrillingen.
Leverbaar in een 1-puntuitvoering en vanaf de bosmaaier
STIHL FS 311 ook in een 4-puntuitvoering.
05 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP
Maakt de bediening eenvoudig en betrouwbaar: alle
bedieningselementen voor de aansturing van de motor –
ook de deellastfunctie STIHL ECOSPEED – zijn in de
handgreep geïntegreerd.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

Benzinekantenmaaiers voor
het maaien en
trimmen van
gazons
ƒ

213

FS 38
27,2 cm3 • 0,65 kW / 0,9 pk • 4,2 kg ①

De lichtste kantenmaaier in het
STIHL assortiment. Ideaal voor
het trimmen van graskanten.
Multifunctionele handgreep,
beugelhandgreep, STIHL
2-MIX-motor, uit te breiden met
STIHL ElastoStart.

Artikelnummer

4140 012 2353

● Krachtige instapmachines voor
privégebruikers
● Voor het maaien van kleinere gazons
● Voor het trimmen van graskanten
● Start gemakkelijk
● Met gebogen of rechte steel

FS 40
27,2 cm3 • 0,7 kW / 1,0 pk • 4,4 kg ①

Met vereenvoudigde startprocedure, voor het maaien
van kleine grasperken.
Multifunctionele handgreep,
beugelhandgreep, STIHL
2-MIX-motor.

Artikelnummer

Pagina

4144 011 2309

357

Care & Clean Kit FS / FS PLUS
Voor het optimale onderhoud en de reiniging van STIHL
kantenmaaiers en bosmaaiers. Verkrijgbaar als proefpakket en
voordeelpakket.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
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FS 50 L
27,2 cm3 • 0,8 kW / 1,1 pk • 4,5 kg ①

Met vereenvoudigde startprocedure. Multifunctionele
handgreep, beugelhandgreep,
gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor.

Artikelnummer

Benzinekantenmaaiers
voor het
onderhoud
van de tuin
ƒ

4144 011 2338

Andere versies: FS 50 C-E L zie tabel op pagina 232

● Voor grotere tuinen en grondstukken
● Voor het maaien van grotere grasvlakten

FS 55 R
27,2 cm3 • 0,75 kW / 1,0 pk • 4,4 kg ①

Voor comfortabel werken als er
weinig bewegingsruimte is.
Multifunctionele handgreep,
beugelhandgreep, STIHL
2-MIX-motor, draaggordel.

Artikelnummer

4140 200 0526

Andere versies: FS 55 zie tabel op pagina 232

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

L = Lange steel
R = Beugelhandgreep

● Krachtige machines met verschillende
accessoires

FS 56

FS 89

27,2 cm3 • 0,8 kW / 1,1 pk • 5,1 kg ①

28,4 cm3 • 0,95 kW / 1,3 pk • 5,8 kg ①

Voor het maaien van percelen
met taai gras. Multifunctionele
handgreep, dubbele handgreep,
STIHL 2-MIX-motor, verbeterde
overbrengingshoek, rechte steel,
draaggordel.

Voor het maaien van percelen
met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een
comfortabele start, dubbele
handgreep, bedieningsgreep met
stoptoets, STIHL 4-MIX®-motor
met grotere tank voor lange
looptijden, ﬂexibele aandrijfas,
dubbele schoudergordel.

FS 56 met maaikop AutoCut C 26-2
Artikelnummer
4144 200 0198

FS 89 met maaikop AutoCut C 26-2
Artikelnummer
4180 200 0681

FS 56 met grassnijblad 230-2
Artikelnummer
4144 200 0036

FS 89 met grassnijblad 230-2
Artikelnummer
4180 200 0540

Andere versies: FS 56 C-E zie tabel op pagina 232

FS 70 C-E
27,2 cm3 • 0,9 kW / 1,2 pk • 5,4 kg ①

Voor het maaien van grote
oppervlakken met taai gras.
STIHL ErgoStart, multifunctionele
handgreep, dubbele handgreep,
STIHL 2-MIX-motor, draaggordel.

Artikelnummer

4144 200 0076

Pagina

393

Beschermingsset
gelaat / oren
DYNAMIC GB 29 PC
Gehoorbeschermer met vizier
en Bluetooth®-functie om te
telefoneren of naar muziek te
luisteren tijdens het werk.

① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
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Benzinekantenmaaiers voor
het onderhoud
van landschappen
ƒ

FS 91
28,4 cm3 • 0,95 kW / 1,3 pk • 5,8 kg ①

Voor het maaien van grote
percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor
een comfortabele start, dubbele
handgreep, bedieningsgreep met
stoptoets, STIHL 4-MIX®-motor
met grotere tank voor lange
looptijden, robuuste aandrijfas,
dubbele schoudergordel.

Artikelnummer

4180 200 0547

● Zeer robuust en krachtig
● Voor het maaien van uitgestrekte
weidegebieden
● Voor het verwijderen van hardnekkig
onkruid
● Voor het uitdunnen van boomgewassen
● Voor dicht struikgewas

FS 94 C-E
24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 pk • 4,9 kg ①

Lichtste bosmaaier in dit segment.
STIHL 1-punts antivibratiesysteem,
STIHL ErgoStart, dubbele handgreep, bedieningshandgreep met
deellastfunctie STIHL ECOSPEED,
STIHL 2-MIX-motor, rechte steel,
dubbele draaggordel.

FS 94 C-E met maaikop AutoCut 25-2
Artikelnummer
4149 200 0080
FS 94 C-E met grassnijblad 230-2
Artikelnummer
4149 200 0076
Andere versies: FS 94 RC-E zie tabel op pagina 232

De “C” van comfort
Veel STIHL machines zijn standaard met speciale comfortvoorzieningen uitgerust, te herkennen aan de ‘C’ in de
productnaam, bijv. FS 94 RC-E. De ‘E’ staat daarbij voor STIHL
ErgoStart.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Beugelhandgreep

FS 111

FS 131

31,4 cm3 • 1,05 kW / 1,4 pk • 5,8 kg ①

36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 pk • 5,8 kg ①

Krachtige bosmaaier voor het
maaien van grote percelen
met taai gras. Vereenvoudigde
startprocedure voor een comfortabele start, dubbele handgreep,
bedieningshandgreep met
stoptoets, STIHL 4-MIX®-motor
met grotere tank voor lange
looptijden, robuuste aandrijfas,
dubbele schoudergordel.

Zeer krachtige bosmaaier voor
het maaien van grote percelen
met taai gras. Vereenvoudigde
startprocedure voor een comfortabele start, dubbele handgreep,
bedieningshandgreep met
stoptoets, STIHL 4-MIX®-motor
met grotere tank voor lange
looptijden, robuuste aandrijfas,
dubbele schoudergordel.

FS 111 met maaikop AutoCut 25-2
Artikelnummer
4180 200 0554

FS 131 met maaikop AutoCut 25-2
Artikelnummer
4180 200 0568

FS 111 met grassnijblad 230-2
Artikelnummer
4180 200 0555

FS 131 met grassnijblad 230-2
Artikelnummer
4180 200 0572

Onze oplossingen om onkruid
effectief te verwijderen
Om gras en onkruid eﬀectief en slingerarm te verwijderen
op verschillende ondergronden bieden wij u verschillende
oplossingen. Zo kan u kiezen tussen het aanbouwgereedschap
onkruidknipper RG voor kantenmaaiers of de nieuwe
accu-onkruidknipper RGA 140 van het STIHL AP systeem.
Bovendien bieden wij u met de onkruidknipper RG-KM ook een
aanbouwgereedschap voor uw benzine- of accucombimotor.
Onkruidknipper RG-KM voor combimotoren op pagina 140.
Accu-onkruidknipper RGA 140 op pagina 223.
Onkruidknipper RG voor kantenmaaiers op pagina 229.

① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
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FS 240 C-E
37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 pk • 7,1 kg ①

Ideaal voor tuinbouw en
landschapsbeheer. STIHL
1-punts antivibratiesysteem,
STIHL ErgoStart, multifunctionele
handgreep, dubbele handgreep,
gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor,
rechte schacht, stijve aandrijfas,
dubbele draaggordel.

FS 240 C-E met maaikop AutoCut 36-2
Artikelnummer
4147 200 0373
FS 240 C-E met grassnijblad 250-3
Artikelnummer
4147 200 0359
Andere versies: FS 240 zie tabel op pagina 232

● Comfortabele, duurzame en krachtige
machines voor de professionele gebruiker
● Voor bos- en landschapsbeheerders
en het onderhoud van wegen
● Voor het verwijderen van struikgewas
en wildgroei

NIEUW
FS 261 C-E
41,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 pk • 7,8 kg ①

Voor veeleisende maaiwerkzaamheden. STIHL 1-punts
antivibratiesysteem, STIHL
ErgoStart, multifunctionele
handgreep, dubbele handgreep,
gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor,
universele ADVANCE draaggordel.

FS 261 C-E met maaikop AutoCut 46-2
Artikelnummer
4147 200 0393
FS 261 C-E met grassnijblad 300-3
Artikelnummer
4147 200 0350
Andere versies: FS 261 zie tabel op pagina 232

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

BENZINEBOSMAAIERS voor
professioneel
gebruik
ƒ

M = STIHL M-Tronic
L = Lange steel

● Voor het maaien van grote oppervlakken
● Voor haksel- en zaagwerkzaamheden
in het bos

Maaien en pLAnten

NIEUW
FS 361 C-EM
37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 pk • 8,6 kg ①

Voor het maaien van taai gras.
STIHL 4-punts antivibratiesysteem,
STIHL ErgoStart, multifunctionele
handgreep, dubbele handgreep,
gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor,
STIHL M-Tronic, met universele
draaggordel ADVANCE.

FS 361 C-EM met maaikop AutoCut 46-2
Artikelnummer
4147 200 0376
FS 361 C-EM met grassnijblad 300-3
Artikelnummer
4147 200 0355

NIEUW
FS 411 C-EM L

NIEUW
FS 461 C-EM

41,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 pk • 8,8 kg ①

45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 pk • 8,7 kg ①

Voor het maaien van taai gras.
STIHL 4-punts antivibratiesysteem,
STIHL ErgoStart, multifunctionele
handgreep, dubbele handgreep,
gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor,
STIHL M-Tronic, met universele
draaggordel ADVANCE.

Voor uitgebreid maaiwerk
in taai gras. STIHL 4-punts
antivibratiesysteem, STIHL
ErgoStart, multifunctionele
handgreep, dubbele handgreep,
gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor,
STIHL M-Tronic, met universele
draaggordel ADVANCE.

FS 411 C-EM L met maaikop AutoCut 46-2
Artikelnummer
4147 200 0412

FS 461 C-EM met maaikop AutoCut 46-2
Artikelnummer
4147 200 0390

FS 411 C-EM L met grassnijblad 300-3
Artikelnummer
4147 200 0413

FS 461 C-EM met grassnijblad 300-3
Artikelnummer
4147 200 0352
Andere versies: FS 461 C-EM L zie tabel op pagina 232

① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming

NIEUW
FS 491 C-EM L
51,6 cm3 • 2,4 kW / 3,3 pk • 9,4 kg ①

Krachtige STIHL bosmaaier. STIHL
4-punts antivibratiesysteem,
STIHL ErgoStart, multifunctionele
handgreep, dubbele handgreep,
gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor,
STIHL M-Tronic, eenvoudige
startlogica, stoptoets, met
universele draaggordel ADVANCE.

FS 491 C-EM L met maaikop AutoCut 46-2
Artikelnummer
4148 200 0180
FS 491 C-EM L met grassnijblad 300-3
Artikelnummer
4148 200 0161

NIEUW
FS 561 C-EM
57,1 cm3 • 2,8 kW / 3,8 pk • 10,2 kg ①
④

De sterkste STIHL bosmaaier.
STIHL 4-punts antivibratiesysteem,
STIHL ErgoStart, multifunctionele
handgreep, dubbele handgreep,
gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor,
STIHL M-Tronic, eenvoudige
startlogica, stoptoets, met
universele draaggordel ADVANCE.

FS 561 C-EM met maaikop AutoCut 56-2
Artikelnummer
4148 200 0178
FS 561 C-EM met grassnijblad 350-3
Artikelnummer
4148 200 0177
Andere versies: FS 561 C-EM zagen, zie tabel op pagina 232

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
L = Lange steel

① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
② Gewicht inclusief accu
③ Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming
④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

Accukantenmaaiers en
-bosmaaiers
ƒ

FSA 45

221

⑤

18 V • 2,3 kg ②

● Voor hobbytuiniers en landschapsbeheerders

Compacte accukantenmaaier voor
onderhoudswerk en eenvoudige
maaiwerken rondom het huis.
Geïntegreerde lithium-ion-accu
(36 Wh) met aanduiding van
laadniveau, gereedschapsvrije
steel- en beugelgreepverstelling,
regelbare werkhoek van de
maaieenheid (o.a. voor het
gebruik als verticale kantenmaaier), eenvoudig wisselen tussen
PolyCut-messen en maaidraden
zonder van maaikop te wisselen,
afstandsbeugel. Acculaadtijd
145 min / 210 min (80 % / 100 %).

● Licht en snel inzetbaar

Artikelnummer

4512 011 5700 ⑦

● Uiterst mobiel dankzij de lithium-ion-accu
FSA 57
● Voor gebruik in geluidsgevoelige
gebieden zoals woonwijken, ziekenhuizen,
begraafplaatsen en scholen

⑤

36 V • 2,7 kg ③

Zeer lichte en eenvoudig te
hanteren accukantenmaaier voor
het onderhoud van het gazon en
de graskanten rond de woning.
Snijcirkeldiameter 280 mm,
verstelbare steellengte met een
druk op de knop, gereedschapsvrije beugelgreepverstelling.
Afstandsbeugel voor het maaien
rond obstakels zoals bomen en
struiken. Rubber handgreep voor
een optimale hantering. Draadmaaikop AutoCut C 3-2, van
buitenaf te vullen zonder gereedschap. De maaikop PolyCut 3-2
met kunststofmessen is optioneel
verkrijgbaar.
FSA 57 zonder accu en lader
Artikelnummer
4522 011 5730 ⑦
Set FSA 57 met AK 10 en AL 101
Artikelnummer
4522 011 5740 ⑦

u bespaart € 48,00 ⑥

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires
vindt u vanaf pagina 16

⑤ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑥ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking
met aankoop van de afzonderlijke componenten
⑦ Voor België is Recupel inbegrepen
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FSA 60 R

FSA 90

④

36 V • 3,1 kg ①

36 V • 3,2 kg ②

Accukantenmaaier in modern
design voor het onderhoud van
het gazon en de graskanten.
Snijcirkeldiameter 350 mm,
ergonomische handgreep met
traploze snelheidsregeling,
beugelhandgreep, robuuste
aluminium steel. Afstandsbeugel
voor het maaien rond obstakels
zoals bomen en struiken.
Draadmaaikop AutoCut C 6-2.
De maaikop PolyCut 6-2 met
kunststofmessen is optioneel
verkrijgbaar.

Accubosmaaier voor het maaien
van taai gras. Snijcirkeldiameter
260 mm met grassnijblad,
maximale snijcirkeldiameter
380 mm met maaikop, dubbele
handgreep, bedieningshandgreep met STIHL ECOSPEED,
gedeeltelijke belasting, dubbele
draagriem.

④

Accessoire:
Draaggordel

Zie pagina 230
FSA 60 R zonder accu en lader
Artikelnummer
FA04 011 5700

FSA 90 met AutoCut 25-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
4863 200 0002

Set FSA 60 R met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
FA04 011 5740

FSA 90 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
4863 200 0003

Set FSA 60 R met 2 × AK 20 en AL 101
Artikelnummer
FA04 200 0002

Andere versies: FSA 90 R zie tabel op pagina 234

FSA 86 R

IPX4

FSA 130

④

36 V • 3,2 kg ①

④

36 V • 4,5 kg ②
⑤

Krachtige accukantenmaaier in
modern design voor het maaien
langs obstakels, maar ook langs
bomen en struiken. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische
handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep,
robuuste aluminium steel.
Afstandsbeugel. Draadmaaikop
AutoCut C 6-2. De maaikop
PolyCut 6-2 met kunststofmessen
is optioneel verkrijgbaar.

Krachtige en lichte accubosmaaier
om grote oppervlakken met taai
gras te maaien. Snijcirkeldiameter
260 mm met grassnijblad,
maximale snijcirkeldiameter van
420 mm met draadmaaikop,
drie vermogensniveaus, dubbele
handgreep. Accu-aandrijving via
AP gordeltas met aansluitkabel,
draagsysteem, set stootkussen of
een AR accu en de set stootkussen
(zie pagina 55).
Accessoire:
Draaggordel

Zie pagina 230
FSA 86 R zonder accu en lader
Artikelnummer
FA05 011 5700

FSA 130 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
4867 200 0000
FSA 130 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
4867 200 0001
Andere versies: FSA 130 R zie tabel op pagina 234

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen
R = Beugelhandgreep

① Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming
② Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming
③ Gewicht zonder accu, met mes en bescherming
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FSA 135

IPX4

④

36 V • 4,9 kg ②

NIEUW
RGA 140

IPX4

④

36 V • 6,4 kg ③
⑤

Robuuste en krachtige accukantenmaaier met AP accuschacht in de
machine. Voor het maaien van gras
en struikgewas in geluidsgevoelige
omgevingen. Snijcirkeldiameter
260 mm met grassnijblad, maximale
snijcirkeldiameter van 420 mm
met draadmaaikop. Ergonomische
bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie stappen en led-display,
traploze snelheidsregeling, dubbele
handgreep, dubbele draagriem,
luchtﬁlter voor een lange levensduur.
Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed
assortiment gereedschappen van het
STIHL CombiSysteem. Voorziening
voor de STIHL Smart Connector 2 A
in de behuizing van de machine.

FSA 135 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
FA01 200 0000

Krachtige accu-onkruidknipper
om onkruid professioneel te
verwijderen. AP accuschacht
in de machine, ergonomische
bedieningshandgreep,
met toerentalkeuze in drie
niveaus en led-indicator en
traploze toerentalregeling,
dubbele handgreep, dubbele
schoudergordel, luchtﬁlter
voor een lange levensduur. Met
de robuuste onkruidknipper
verwijdert u onkruid en gras
eﬀectief en slingerarm op
verschillende ondergronden zoals
asfalt of verharde oppervlakken.
Voorbereiding voor de STIHL
Smart Connector 2 A in de
machinebehuizing.
RGA 140 zonder accu en lader
Artikelnummer
FA02 200 0006

FSA 135 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer
FA01 200 0001
Andere versies: FSA 135 R zie tabel op pagina 234

④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
⑥ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
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Kantenmaaiers en bosmaaiers

Elektrische
Kantenmaaiers
ƒ

FSE 31
230 V • 245 W • 2,2 kg ①

Voor het trimmen en
onkruidvrij maken van uw tuin.
Beugelhandgreep, gereedschapsloze handgreepinstelling,
zwenkbare maaikop.

Artikelnummer

4815 011 4100

● Gemakkelijke en comfortabele bediening
● Voor gebruik rond het huis en in de tuin

FSE 52
230 V • 500 W • 2,2 kg ①

● Voor gebruik in geluidsgevoelige
gebieden zoals woonwijken, ziekenhuizen,
begraafplaatsen en scholen
● Uiterst geschikt voor het onkruidvrij maken
langs stenen, planten, bloempotten en
grasperken

Voor het trimmen en onkruidvrij
maken van uw tuin. Uitschuifbaar,
beugelhandgreep, gereedschapsloze handgreepinstelling, afstandsbeugel, zwenkbare maaikop.

Artikelnummer

4816 011 4100

FSE 60
230 V • 540 W • 3,9 kg ①

Om te trimmen en onkruidvrij te
maken, en om kleine percelen te
maaien. Beugelhandgreep. Door
de maaikop op de grond te tikken,
wordt de maaidraad automatisch
bijgesteld.

Artikelnummer

4809 011 4122

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen
① Gewicht zonder kabel, met snijgarnituur en bescherming

230 V • 540 W • 4,0 kg ①

Om te trimmen en onkruidvrij te
maken, en om kleine percelen
te maaien. Zachte handgreep,
beugelhandgreep, overbelastingsbeveiliging. Door de maaikop
op de grond te tikken, wordt de
maaidraad automatisch bijgesteld.

Artikelnummer

4809 011 4123

FSE 81
230 V • 1.000 W • 4,7 kg ①

Ideaal om kleine verwilderde
oppervlakken te maaien. Zachte
handgreep, beugelhandgreep,
elektronische overbelastingsbeveiliging, regelwiel. Door de
maaikop op de grond te tikken,
wordt de maaidraad automatisch
bijgesteld.

Artikelnummer

4809 011 4124

Maaien en pLAnten

FSE 71

Ruggedragen
benzinebosmaaiers
ƒ
FR 410 C-E
41,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 pk • 10,8 kg ①

● Om eﬃciënt en wendbaar te maaien
op steile bermen en hellingen
● Uitermate geschikt voor wijngaarden,
boomgaarden en bergweiden

Voor het maaien op moeilijk toegankelijke plaatsen. STIHL
ErgoStart, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele
handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, stoptoets,
gereedschapstas.
Artikelnummer

4147 200 0362

● Comfortabel draagsysteem
● Flexibele schacht

Starten met een
druk op de knop

FR 460 TC-EFM
45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 pk • 11,5 kg ①

Standaard uitgerust met STIHL ElektroStart voor het
comfortabel opnieuw starten van de machine op de rug
met een druk op de knop. Bijkomende start met trekkabel
met STIHL ErgoStart om te starten bij temperaturen
onder 0° C, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele
handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, STIHL
M-Tronic, stoptoets, gereedschapstas, deelbare schacht.
Artikelnummer

4147 200 0372

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

F = Elektrostart
M = STIHL M-Tronic

T = Deelbare schacht

Accessoires
en onderdelen
voor
Kantenmaaiers
en bosmaaiers
ƒ
● Accessoires die het werk vergemakkelijken
en de bescherming optimaliseren
● Gordels en aanbouwgereedschappen

227

NIEUW
Service Kits
Met de Service Kits voor STIHL benzinemachines kan u
eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvangt u per
kit een bougie, een brandstoﬃlter en een papier- of vliesluchtﬁlter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan
u niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil
of beschadiging beschermen, maar verhoogt u tegelijk ook de
levensduur van uw machine. Behalve de combisleutel, die u
al bij uw STIHL machine ontvangen heeft, heeft u geen extra
gereedschap nodig voor het onderhoud.
Service Kit 20 voor FS 160, FS 180, FS 220
Artikelnummer
4119 007 4100
Service Kit 22 voor HT 75 (machinenummer < 364897233), BG 75, FC 75,
FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (machinenummer < 364851143),
FS 85 (machinenummer < 364859627), HL 75, KA 85 (machinenummer
< 364875727), KM 85 (machinenummer < 364708793) en
PC 75 (machinenummer < 364733648)
Artikelnummer
4137 007 4100
Service Kit 23 voor FS 80 (machinenummer < 364937398),
FS 85 (machinenummer < 364969370), HT 75 (machinenummer < 365049661),
KA 85 (machinenummer < 365049661), FR 85, FS 75, FS 80 (machinenummer
< 364938518), KM 85 (machinenummer < 364940383), PC 70 en
PC 75 (machinenummer < 366055274)
Artikelnummer
4137 007 4101
Service Kit 24 voor FS 38, FS 55
Artikelnummer
4140 007 4100
Service Kit 26 voor FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Artikelnummer
4144 007 4100
Service Kit 29 voor FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90,
FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101,
KM 90, KM 100, KM 110
Artikelnummer
4180 007 4101
Service Kit 30 voor FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Artikelnummer
4180 007 4102
Service Kit 31 voor FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Artikelnummer
4180 007 4103
Service Kit 41 voor FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240,
FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Artikelnummer
4147 007 4102
Service Kit 44 voor FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
Artikelnummer
4148 007 4100
Service Kit 47 voor FS 38 (met STIHL 2-MIX-motor),
FS 55 (met STIHL 2-MIX-motor)
Artikelnummer
4140 007 4103
Service Kit 48 voor FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94,
HL 91, HL 94
Artikelnummer
4149 007 4102

① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming

Maaien en pLAnten

Kantenmaaiers en bosmaaiers
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Kantenmaaiers en bosmaaiers

Rugzak voor gereedschap

grondfrees BF

Voor het handig transporteren van gereedschap. Met
twee opbergvakken. Eenvoudig te bevestigen aan de
universele draaggordel of de bosbouwgordel.

Aanbouwgereedschap grondfrees. Werkbreedte 22 cm,
gewicht 3,6 kg. Voor FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R,
FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 en FR 480.

Artikelnummer

Artikelnummer

4147 881 5700

4601 710 1504

Haakse overbrenging
Accessoire HT en HL 0°. Verlicht
het snoeien van heggen en bomen
omdat snijgarnituren op het zwaard
geplaatst kunnen worden.

hoogsnoeier HT

Artikelnummer

Artikelnummer

4138 640 0201

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

Aanbouwgereedschap hoogsnoeier met lichtgewicht zaagblad.
Nominale zwaardlengte 30 cm, gewicht 1,8 kg. Voor FS 85 R,
FS 90 R, FS 100 R en FS 130 R.
4182 200 0215

229

Struiksnoeier FH 145°
Voor snoeiwerk tegen de grond en voor trillingsvrij
maaiwerk op plaatsen met weinig bewegingsruimte. Flexibel
verstelmechanisme, plaatsbesparende transportstand,
gewicht 1,5 kg. Voor FS 91, FS 111 en FS 131.
Artikelnummer

4243 740 5102

Heggensnoeier HL 0°
Aanbouwgereedschap heggenschaar. Snijlengte 50 cm, niet
instelbaar, gewicht 1,6 kg. Voor FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R en
FS 130 R.
Artikelnummer

4243 740 5100

Heggensnoeier HL 145°
Onkruidknipper RG
①

Maaikop met oscillerende messen voor kantenmaaiers.
Eﬀectieve verwijdering van onkruid en gras op verschillende
ondergronden, zoals grind of verharde oppervlakken. Maakt
het mogelijk om te maaien zonder steentjes weg te slingeren,
bijvoorbeeld langs wegen en verkeerseilanden. Krachtig
maaivermogen, geringe kans dat de messen verstopt geraken
met maaiafval. De messen kunnen snel en gemakkelijk
vervangen worden. Voor FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111,
FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 en FSA 135 R.
Artikelnummer

4180 740 5101

Aanbouwgereedschap om hoge heggen te snoeien.
Transportstand, trapsgewijs instelbaar van 0° – 145°, gewicht
1,3 kg. Voor FS 111, FS 130 R, FS 131 R en FS 131.
Snoeilengte 50 cm
Artikelnummer
4243 740 5101
Snoeilengte 60 cm
Artikelnummer
4243 740 5113

Beugel
Praktische afstandsbeugel voor het
maaien rond bomen en obstakels.
Voor FSA 56, FSE 52
Artikelnummer
4816 713 3400

ONDERHOUDSKIT
voor RG

Voor FSA 65
Artikelnummer

4852 713 3400

Bestaat uit 2 reservemessen en
een schotel.

Voor FSA 85
Artikelnummer

4852 713 3401

Artikelnummer

Voor FSA 90 R, FSA 90
Artikelnummer
4863 713 3400

4180 007 4100

Maaien en pLAnten

Kantenmaaiers en bosmaaiers
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Kantenmaaiers en bosmaaiers

Enkelvoudige draaggordel

Universele draaggordel

Standaarduitvoering van de meeste
STIHL bosmaaiers. Voor krachtbesparend en veilig werken. Voor
FS 38, FS 40, FS 50, HL en HT.

Voor moeiteloos maaien. Ergonomisch, comfortabel en licht,
uitbreidbaar met borstriem en rugzak voor gereedschap.

Artikelnummer

4130 710 9000

Draaggordel
Ideaal om comfortabel te werken.
Inclusief clipsbaar bevestigingsoog, voor FSA 60 R, FSA 65,
FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R,
HLA 56 en HLA 66.
Artikelnummer

4852 007 1000

ADVANCE
Standaardmaten, voor FS 50 – FS 561, FSA 90,
FSA 130, FSA 135 en RGA 140
Artikelnummer
4147 710 9002
XXL-uitvoering voor gebruikers met een lichaamslengte > 1,80 m,
voor FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 en RGA 140
Artikelnummer
4147 710 9004

Dubbel draagstel
De zachte voering maakt het
gemakkelijker om langer te
werken. Voor FS 55 – FS 561,
FSA 90, FSA 130, FSA 135 en
RGA 140.
Artikelnummer

4119 710 9001

ADVANCE PLUS
Met comforthaak voor gemakkelijk en snel aanhaken
en losmaken van de bosmaaier, voor FS 50 – FS 561,
FSA 90, FSA 130, FSA 135 en RGA 140
Artikelnummer
4147 710 9014

ADVANCE PLUS ﬂuorescerend oranje
Hoge signaalwerking. Ideale aanvulling
van de beveiligingskleding voor maaien in
gevaarlijke omgevingen, met comforthaak
voor gemakkelijk en snel aanhaken
en losmaken van de bosmaaiers, voor
FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135
en RGA 140
Artikelnummer
0000 710 9000

Pagina
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BOSMAAIER BESCHERMINGSBROEK
TriProtect FS
Zeer comfortabele beschermende broek gemaakt
van katoen met 18 % rekbaar materiaal en
drievoudige beschermende functie: impact,
doorn- en vochtbescherming.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Bosbouwgordel

Set stootkussen

Hoge bewegingsvrijheid dankzij de vrijhangende beenplaat.
Bijzonder ergonomisch en comfortabel bij gebruik van
cirkelzaagbladen in de bosbouw, zeer licht, uitbreidbaar met
rugzak voor gereedschap.

Stootkussens met gordeladapter
voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de
draaggordel, aan het draagsysteem
AP of aan het draagsysteem
AR L. Voor BGA 100, KMA 130 R,
KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R,
FSA 135, FSA 135 R en RGA 140.
Artikelnummer

ADVANCE
Standaardmaten, voor FS 91 – FS 561
Artikelnummer
4147 710 9003
XXL-uitvoering voor gebruikers met een
lichaamslengte > 1,90 m, voor FS 91 – FS 561
Artikelnummer
4147 710 9009

Stootkussen met
comforthaak
Aanvulling voor alle FS-gordels van de
ADVANCE reeks zonder comforthaak.
Artikelnummer

ADVANCE PLUS
Met comforthaak voor gemakkelijk en snel
aanhaken en losmaken van de bosmaaiers,
voor FS 91 – FS 561
Artikelnummer
4147 710 9015

0000 007 1045

4147 740 2502

Brandstoffen en smeermiddelen,
Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw
vindt u vanaf pagina 346

Borstomtrek (cm)

Taille-omtrek (cm)

Ruglengte (cm)

ADVANCE X-TREEm
Buitengewone ergonomie, speciaal aangepast
voor langdurig gebruik van cirkelzaagbladen
in de bosbouw. Optimaal draagcomfort dankzij
in de lengte verstelbaar rugdeel, en een
gelijkmatige verdeling van de last van de
machine over de heupen en schouders,
voor FS 89 – FS 561, FSA 90, FSA 135 en RGA 140
Artikelnummer
0000 710 9001

99 – 145

–

–

ADVANCE / ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS ﬂuorescerend oranje

99 – 140

95 – 144

56

ADVANCE XXL

99 – 150

95 – 155

63

ADVANCE / ADVANCE PLUS

99 – 144

90 – 135

56

ADVANCE XXL

99 – 155

100 – 150

61

ADVANCE X-TREEm

99 – 155

95 – 160

52 – 64

Onze gordels zijn geschikt voor de volgende maten:
Maattabel gordel
Dubbel draagstel
Universele draaggordel

Bosbouwgordel
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Maaien en pLAnten

Kantenmaaiers en bosmaaiers

Totale lengte zonder
snijgereedschap (cm)

Snijcirkel diameter (mm)

4,2

94

108

8,0 / 8,0

2-MIX

147

380

FS 40

4144 011 2309

27,2

0,7 / 1,0

4,4

94

107

7,0 / 6,4

2-MIX

145

380

FS 50 L

4144 011 2338

27,2

0,8 / 1,1

4,5

93

108

6,0 / 5,7

2-MIX

165

420

FS 50 C-E L

4144 011 2339

27,2

0,8 / 1,1

4,6

93

108

6,0 / 5,7

2-MIX

165

420

FS 55 R

4140 200 0526

27,2

0,75 / 1,0

4,4

95

108

8,5 / 8,5

2-MIX

170

420

FS 55

4140 200 0522

27,2

0,75 / 1,0

4,9

95

108

6,8 / 5,6

2-MIX

170

230

Artikelnummer

Geluidsvermogenniveau ②
(dB(A))

0,65 / 0,9

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

27,2

Gewicht ① (kg)

4140 012 2353

Vermogen (kW / pk)

FS 38

Cilinderinhoud (cm3)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®)

Kantenmaaiers en bosmaaiers

Trillingsniveau
links / rechts ③ (m /s2)

232

Benzinekantenmaaiers voor het maaien en trimmen van gazons

Benzinekantenmaaiers voor het onderhoud van de tuin
FS 56

4144 200 0198
4144 200 0036

27,2

0,8 / 1,1

5,1

94

107

5,5 / 5,5

2-MIX

170

230

FS 56 C-E

4144 200 0195
4144 200 0077

27,2

0,8 / 1,1

5,2

94

107

5,5 / 5,5

2-MIX

170

230

FS 70 C-E

4144 200 0076

27,2

0,9 / 1,2

5,4

94

107

6,6 / 6,6

2-MIX

170

230

FS 89

4180 200 0681
4180 200 0540

28,4

0,95 / 1,3

5,8

95

106

2,7 / 2,7

4-MIX®

180

230

Benzinekantenmaaiers voor het onderhoud van landschappen
FS 91

4180 200 0547

28,4

0,95 / 1,3

5,8

95

106

3,2 / 2,5

4-MIX®

180

230

FS 94 RC-E

4149 200 0082

24,1

0,9 / 1,2

4,6

93

107

5,5 / 5,5

2-MIX

178

230

FS 94 C-E

4149 200 0080
4149 200 0076

24,1

0,9 / 1,2

4,9

93

107

4,3 / 3,5

2-MIX

178

230

FS 111

4180 200 0554
4180 200 0555

31,4

1,05 / 1,4

5,8

95

106

3,7 / 3,7

4-MIX®

180

230

FS 131

4180 200 0568
4180 200 0572

36,3

1,4 / 1,9

5,8

98

109

3,7 / 3,4

4-MIX®

180

230

FS 240

4147 200 0356

37,7

1,7 / 2,3

6,9

98

109

4,6 / 4,0

2-MIX

180

250

FS 240 C-E

4147 200 0373
4147 200 0359

37,7

1,7 / 2,3

7,1

99

110

4,7 / 4,0

2-MIX

180

250

FS 261

NIEUW

4147 200 0351

41,6

2,0 / 2,7

7,6

99

109

5,0 / 5,9

2-MIX

180

300

FS 261 C-E

NIEUW

4147 200 0393
4147 200 0350

41,6

2,0 / 2,7

7,8

99

109

5,0 / 5,9

2-MIX

180

300

BENZINEBOSMAAIERS voor professioneel gebruik
FS 361 C-EM

NIEUW

4147 200 0376
4147 200 0355

37,7

1,7 / 2,3

8,6

100

110

2,6 / 2,7

2-MIX

179

300

FS 411 C-EM L

NIEUW

4147 200 0412
4147 200 0413

41,6

2,0 / 2,7

8,8

99

109

2,6 / 2,4

2-MIX

185

300

FS 461 C-EM

NIEUW

4147 200 0390
4147 200 0352

45,6

2,2 / 3,0

8,7

101

110

2,4 / 2,3

2-MIX

179

300

FS 461 C-EM L

NIEUW

4147 200 0414
4147 200 0415

45,6

2,2 / 3,0

8,8

101

110

2,4 / 2,3

2-MIX

179

300

FS 491 C-EM L

NIEUW

4148 200 0180
4148 200 0161

51,6

2,4 / 3,3

9,4

101

112

3,4 / 2,8

2-MIX

179

300

FS 561 C-EM

NIEUW

4148 200 0178
4148 200 0177

57,1

2,8 / 3,8

10,2

102

115

3,3 / 3,3

2-MIX

176

350

FS 561 C-EM
Zagen

NIEUW

4148 200 0146

57,1

2,8 / 3,8

10,2

102

115

3,3 / 3,3

2-MIX

176

250

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
L = Lange steel

M = STIHL M-Tronic
R = Beugelhandgreep

① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) met standaardmachine
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2 met standaardmachine

Universele draaggordel
ADVANCE /
ADVANCE PLUS /
ADVANCE PLUS
ﬂuorescerend oranje

Bosbouwgordel ADVANCE /
ADVANCE PLUS /
ADVANCE X-TREEm

–

–/–/–

–/–/–

–

–

–/–/–

–/–/–

–

–

–

–

Gordel
Maaikop AutoCut C 6-2

0,33

ﬂexibel

–

Maaikop AutoCut C 6-2

0,34

ﬂexibel

–

Maaikop AutoCut C 6-2

0,34

ﬂexibel

–

Maaikop AutoCut C 6-2

0,34

ﬂexibel

–

Maaikop AutoCut 26-2

0,33

ﬂexibel

–

Grassnijblad 230-2

0,33

ﬂexibel

–

•
•
•
⬤

•
•

•
•
•
•

–

–

⬤

–/–/⬤

–

⬤/–/–

–

–

⬤

–/–/⬤

–

⬤/–/–

–

–

⬤

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–

⬤

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–

⬤

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

⬤

–

–

⬤

–/⬤/–

–

⬤/–/–

–

⬤

•
•

•/–/–
•/•/•
•/•/•
•/•/•

–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–

Gordel
Maaikop AutoCut C 26-2
Grassnijblad 230-2

0,34

ﬂexibel

–

•

–

–

⬤

–/⬤/–

–

⬤/–/–

–

⬤

Maaikop AutoCut C 26-2
Grassnijblad 230-2

0,34

ﬂexibel

–

⬤

–

–

⬤

–/⬤/–

–

⬤/–/–

–

⬤

Grassnijblad 230-2

0,34

ﬂexibel

–

⬤

–

–

⬤

–/⬤/–

–

⬤/–/–

–

⬤

Maaikop AutoCut C 26-2
Grassnijblad 230-2

0,71

ﬂexibel

1-punt

–

–

⬤

⬤

–/⬤/–

–

⬤/–/–

–

•

•
•
•
⬤

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•

–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/

•

Gordel
Grassnijblad 230-2

0,71

stijf

1-punt

–

–

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤

⬤/–/

•

–

•

⬤

Maaikop AutoCut 25-2

0,54

stijf

1-punt

⬤

–

–

⬤

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

⬤

•

Maaikop AutoCut 25-2
Grassnijblad 230-2

0,54

stijf

1-punt

⬤

–

–

⬤

–/⬤/–

–

⬤/–/–

–

Maaikop AutoCut 25-2
Grassnijblad 230-2

0,71

stijf

1-punt

–

–

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤

Maaikop AutoCut 25-2
Grassnijblad 230-2

0,71

stijf

1-punt

–

–

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤

Driehoeksmes 250-3

0,75

stijf

1-punt

–

–

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Maaikop AutoCut 36-2
Driehoeksmes 250-3

0,75

stijf

1-punt

⬤

–

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Driehoeksmes 300-3

0,75

stijf

1-punt

–

–

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Maaikop AutoCut 46-2
Driehoeksmes 300-3

0,75

stijf

1-punt

⬤

–

–

⬤

–/⬤/–

⬤

•
⬤/–/•
⬤/–/•
⬤/–/•
⬤/•/•
⬤/•/•
⬤/–/

–

•
•

•
•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
⬤/•/•
•/•/•
⬤/•/•
⬤/•/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•

•
•
•
•
•
•
•

••
⬤/•/•
⬤/•/•
⬤/•/•
⬤/•/•
•/⬤/•
•/•/•
•/•/•

•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•⬤ // •// •
••
⬤/•/•

⬤
⬤

–

–

⬤

–

–

•

–

–

⬤

–

–

–

–

Gordel
Maaikop AutoCut 46-2
Driehoeksmes 300-3

0,75

stijf

4-punts

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Maaikop AutoCut 46-2
Driehoeksmes 300-3

0,75

stijf

4-punts

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Maaikop AutoCut 46-2
Driehoeksmes 300-3

0,75

stijf

4-punts

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Maaikop AutoCut 46-2
Driehoeksmes 300-3

0,75

stijf

4-punts

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Maaikop AutoCut 46-2
Driehoeksmes 300-3

0,99

stijf

4-punts

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Maaikop AutoCut 56-2
Driehoeksmes 350-3

0,99

stijf

4-punts

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Cirkelzaagblad 225-24

0,99

stijf

4-punts

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

••
⬤/•/•
⬤/•/•
⬤/•/•
⬤/•/•
⬤/•/•
•/•/⬤
⬤/ /

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤/ /

Maaien en pLAnten

Dubbel draagstel
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–

Draaggordel

Enkelvoudige draaggordel

Maaiwerk /
hakselwerk /
zaagwerk

Gereedschapsloze
handgreepinstelling

Beugelhandgreep /
dubbele handgreep /
beugelhandgreep

Multifunctionele handgreep

Automatische decompressie

STIHL M-Tronic

STIHL ErgoStart

STIHL antivibratiesysteem

Aandrijfas in de schacht

Tankinhoud (l)

Standaard snijgereedschap

Kantenmaaiers en bosmaaiers

Opgenomen vermogen (W)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau ① (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ① (dB(A))

Trillingsniveau
links / rechts ② (m/s2)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
accusysteem

Totale lengte zonder
snijgereedschap (cm)

Snijcirkel diameter (mm)

4512 011 5700

–

–

18

–

2,3 ⑤

77

87

1,7 / 4,9

–

110

≤ 250

FSA 57 ③

4522 011 5730

–

–

36

–

2,7 ⑥

74

89

4,0 / 4,0

AK systeem

149

280

Set FSA 57 ③
met AK 10 + AL 101

4522 011 5740

–

–

36

–

3,5 ⑦

74

89

4,0 / 4,0

AK systeem

149

280

FSA 60 R ④

FA04 011 5700

–

–

36

–

3,1 ⑥

77

91

3,7 / 2,0

AK systeem

168

350

Set FSA 60
met AK 20 + AL 101

FA04 011 5740

–

–

36

–

4,3 ⑦

77

91

3,7 / 2,0

AK systeem

168

350

Set FSA 60 R ④
met 2 × AK 20 + AL 101

FA04 200 0002

–

–

36

–

4,3 ⑦

77

91

3,7 / 2,0

AK systeem

168

350

FSA 86 R ④

FA05 011 5700

–

–

36

–

3,2 ⑥

77

91

3,7 / 2,0

AP systeem

173

350

FSA 90 R ④

4863 200 0005
4863 200 0006

–

–

36

–

2,8 ⑧

83

92

4,8 / 3,5

AP systeem

177

380

FSA 90 ④

4863 200 0002
4863 200 0003

–

–

36

–

3,2 ⑧

73

84

3,5 / 3,5

AP systeem

177

260

FSA 130 R ④

4867 200 0002

–

–

36

–

3,9 ⑧

83

94

3,5 / 3,3

AP systeem

175

420

FSA 130 ④

4867 200 0000
4867 200 0001

–

–

36

–

4,5 ⑧

82

94

1,9 / 1,1

AP systeem

175

260

FSA 135 R ④

FA01 200 0003

–

–

36

–

4,3 ⑧

80

92

3,7 / 1,8

AP systeem

183

420

FSA 135 ④

FA01 200 0000
FA01 200 0001

–

–

36

–

4,9 ⑧

81

94

2,1 / 1,8

AP systeem

183

260

FA02 200 0006

–

–

36

–

6,4 ⑨

81

95

2,3 / 2,4

AP systeem

183

230

230

245

2,2 ⑩

82

92

1,2 / 1,8

–

110

245

220 – 240 500

2,2 ⑩

82

94

3,0 / 4,5

–

131

300

Cilinderinhoud (cm3)

FSA 45 ③

Artikelnummer

Nominale spanning (V)

Kantenmaaiers en bosmaaiers

Vermogen (kW / pk)
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Accukantenmaaiers en -bosmaaiers

R④

RGA 140 ④

NIEUW

elektrische kantenmaaiers
FSE 31

4815 011 4100

–

–

FSE 52

4816 011 4100

–

–

FSE 60

4809 011 4122

–

–

230

540

3,9 ⑩

83

94

3,9 / 3,6

–

153

350

FSE 71

4809 011 4123

–

–

230

540

4,0 ⑩

82

93

3,3 / 2,9

–

153

350

4,7 ⑩

83

93

2,9 / 2,2

–

153

350

FSE 81

4809 011 4124

–

–

230

1.000

ruggedragen benzinebosmaaiers
FR 410 C-E

4147 200 0362

41,6

2,0 / 2,7

–

–

10,8

99

113

2,0 / 2,0

2-MIX

280

420

FR 460 TC-EFM

4147 200 0372

45,6

2,2 / 3,0

–

–

11,5

99

112

2,0 / 2,0

2-MIX

280

420

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

M = STIHL M-Tronic
R = Beugelhandgreep
T = Deelbare schacht

① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
met standaardmachine
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
met standaardmachine

③ Toerental vast
④ Toerental traploos regelbaar
⑤ Gewicht inclusief accu

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 3-2

–

–

–

–

–

–

–

–

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 3-2

–

–

–

–

–

–

–

–

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 6-2

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 6-2

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 6-2

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 6-2

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut 25-2
Grassnijblad 260-2

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut 25-2
Grassnijblad 260-2

–

–

–

–

–

–

–

–

–/⬤/–

⬤

⬤/–/–

⬤

•/•/•

–/–/

•

–

Maaikop AutoCut C 26-2

–

stijf

–

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 26-2
Grassnijblad 260-2

–

stijf

–

–

–

–

–

–

–/⬤/–

⬤

⬤/–/⬤

⬤

•/•/•

–/–/

•

–

Maaikop AutoCut C 26-2

–

stijf

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 26-2
Grassnijblad 260-2

–

stijf

–

–

–

–

–

–/⬤/–

⬤

⬤/–/⬤

⬤

Onkruidknipper RG

–

stijf

–

–

–

–

–

–/⬤/–

⬤

⬤/–/–

⬤

Gordel

•
•
•

•/•/•
•/•/•

•
–/–/•
–/–/

–
–

Gordel
Maaikop met draadspoel

–

–

–

–

–

–

–

–

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 3-2

–

–

–

–

–

–

–

–

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 6-2

–

ﬂexibel

–

–

–

–

–

–

–/–/⬤

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 6-2

–

ﬂexibel

–

–

–

–

–

–

–/–/⬤

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Maaikop AutoCut C 6-2

–

ﬂexibel

–

–

–

–

–

–

–/–/⬤

–

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

–

Gordel
Maaikop AutoCut 25-2

0,75

stijf

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤/–/–

⬤

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

⬤

Maaikop AutoCut 36-2

0,75

stijf

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤/–/–

⬤

⬤/–/–

–

–/–/–

–/–/–

⬤

⑥ Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming
⑦ Gewicht inclusief accu, zonder lader
⑧ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming
⑨ Gewicht zonder accu met mes en en bescherming

⑩ Gewicht zonder kabel, met snijgereedschap en bescherming
Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming

Maaien en pLAnten

–/–/–

Universele draaggordel
ADVANCE /
ADVANCE PLUS /
ADVANCE PLUS
ﬂuorescerend oranje

–

Dubbel draagstel

⬤/–/–

Maaiwerk /
hakselwerk /
zaagwerk

⬤

Gereedschapsloze
handgreepinstelling

–/–/⬤

Beugelhandgreep /
dubbele handgreep /
beugelhandgreep

–

Multifunctionele handgreep

–

STIHL Smart Connector 2 A

–

STIHL M-Tronic

–

STIHL Elektrostart

–

STIHL ErgoStart

–

STIHL antivibratiesysteem

–

Aandrijfas in de schacht

–

Tankinhoud (l)

Maaikop PolyCut 2-2

Standaard snijgereedschap

Draagsysteem

235

Bosbouwgordel ADVANCE /
ADVANCE PLUS /
ADVANCE X-TREEm

Kantenmaaiers en bosmaaiers
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Kantenmaaiers en bosmaaiers

Snijgarnituren en
maaidraden
ƒ

● Een breed assortiment snijgarnituren
voor diverse toepassingen
● Voor eenvoudig maaigebruik en
verzorging van jonge planten
● Maaidraden gemaakt van slijtvast en
duurzaam elastisch materiaal
● Maaidraden met verschillende vormen,
doorsneden en diameters

Gras en
lichte begroeiing

Maaikop TrimCut
Tweedraads, voor het trimmen en
maaien van gras. Draadvulling van
buitenaf of door verwijdering van de
spoel mogelijk. Handmatige aanpassing
van de maaidraad.

Maaikop AutoCut
Tweedraads, voor maaien en
onkruidvrij maken. De lengte van
de maaidraden wordt automatisch
aangepast door de maaikop op de
grond te drukken.

Maaikop SuperCut
Tweedraads, voor het maaien en
onkruidvrij maken. De lengte van
de maaidraden wordt automatisch
aangepast door de maaikop op de
grond te drukken.

Maaikop DuroCut
Twee- of vierdraads, voor het
maaien van grote oppervlakken
en het onkruidvrij maken.
Eenvoudige montage tot
4 maaidraden.

Maaikop PolyCut①
Universeel snijgereedschap
voor het onkruidvrij maken en
het maaien van velden. Met
twee of drie scharnierende
kunststofmessen.

① Speciaal aanbevolen voor STIHL accukantenmaaiers,
voor een langere looptijd per acculading

Dichte
begroeiing

Riet en
struiken

Struiken en
dunne stammen

Hakselmes ShredCut
Twee snijkanten, van staal, voor het
uitdunnen en verwijderen van taai
struikgewas en doornhagen.

Cirkelzaagblad WoodCut,
met driehoeksbetanding
Stalen zaagblad voor bosmaaiers vanaf een
middelhoog vermogen. Voor dicht struikgewas
en dunne boomstammen.

Cirkelzaagblad WoodCut,
met beitelbetanding
Stalen zaagblad voor bosmaaiers vanaf een
middelhoog vermogen. Voor dicht struikgewas,
dunne boomstammen, zaag- en rooiwerk.

Cirkelzaagblad WoodCut, uit hardmetaal
Zeer stevige, speciale garnituur voor zanderige
en droge gebieden, en voor snijwerk dicht bij de
grond.

Grassnijblad GrassCut
Uit staal. Modellen met een verschillend aantal
messen en tanden voor maaiwerk in taai, droog
gras en riet.

Driehoeksmes BrushCut
Met twee of drie snijkanten van staal. Voor het uitdunnen en
verwijderen van taai, vervilt gras, struikgewas en hagen met
doornen.
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Maaien en pLAnten

Kantenmaaiers en bosmaaiers

Aanbevolen
bijvulhoeveelheid (m)

FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E,
FSB-KM

FS 55 R, FS 56, FS 56 C-E,
FS 70 C-E

FS 55

FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 131

FS 240 C-E

FS 260 C-E , FS 261 C-E

FS 311

4002 710 2152

2,4 / 2,7 / 3,0

1×8

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

4002 710 2198

2,4 / 2,7 / 3,0

1×8

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

4003 710 2104

2,4 / 2,7 / 3,0

1×8

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

4003 710 2122

2,4 / 2,7 / 3,0

1×8

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

4005 710 2103

2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3

1×8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4005 710 2117

2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3

1×8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

draadspoel

6421 710 4300

1,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

draadspoel

6235 710 4305

1,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

draadspoel
voor Autocut 2-2

4008 710 4300

1,6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

draadspoel
voor Autocut 2-2

4008 710 4301

2,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

draadspoel
voor Autocut C 3-2

4009 710 4304

1,6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

draadspoel
voor Autocut C 3-2

4009 710 4305

2,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

AutoCut 2-2

4008 710 2100

1,6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

AutoCut 2-2

4008 710 2103

2,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

AutoCut C 3-2

4009 710 2100

1,6

1×5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

AutoCut C 3-2

4009 710 2106

2,0

1×5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

AutoCut C 4-2

4006 710 2121

2,0

2 × 2,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

AutoCut C 6-2

4006 710 2126

2,0 / 2,4

1×4

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

AutoCut 25-2

4002 710 2108

2,4 / 2,7

2 × 3,5

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

AutoCut C 26-2

4002 710 2169

2,4 / 2,7

1×7

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

AutoCut 36-2

4002 710 2170

2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3

2×4

–

–

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

AutoCut 46-2

4003 710 2115

2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3

2×4

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

AutoCut 56-2

4005 710 2107

2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3

2×4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SuperCut 20-2

4002 710 2162

2,4

2×3

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

SuperCut 40-2

4003 710 2140

2,4

1 × 7,5

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

PolyCut 2-2 ③

4008 710 2102

1,4 / 1,6

2 × 0,15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PolyCut

3-2 ③

4009 710 2104

1,4 / 1,6

2 × 0,15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Polycut

6-2 ③

4006 710 2134

2,0 / 2,4

2 × 0,2

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

Polycut

28-2 ③

NIEUW

4002 820 2300

2,4 / 2,7

1 × 0,4

–

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

Polycut

48-2 ③

NIEUW

4003 710 2126

2,4 / 2,7

1 × 0,4

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

4006 710 2131

1,6 / 2,0 / 2,4 / L

2 × 0,2

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

4002 710 2182

2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL

2 × 0,2

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

4005 710 2114

2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 /
XL / XXL

4 × 0,25

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

Maaikoppen①

Vorm van maaidraden

Maaidraden diameter ② (mm)

Kantenmaaiers en bosmaaiers

Artikelnummer
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Maaikop TrimCut
TrimCut C 31-2
TrimCut C 32-2
TrimCut C 41-2
TrimCut C 42-2
TrimCut C 51-2
TrimCut C 52-2

Maaikop AutoCut

Maaikop SuperCut

Maaikop PolyCut

Maaikop DuroCut
DuroCut 5-2 ④
DuroCut

20-2 ⑤

DuroCut 40-4 ⑥

⬤ Aanbevolen
Combineerbaar
– Niet toegestaan

•

Zolang de voorraad strekt!

① Alleen toegelaten met beschermkap
② De vetgedrukte cijfers geven de oorspronkelijke diameter van de maaidraad aan
③ Kan als alternatief ook met ingekorte maaidraad worden uitgerust
④ Inclusief 6 draaddelen L

⑤ Inclusief 12 draaddelen XL
⑥ Inclusief 12 draaddelen XXL

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90 R, FSA 90

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

•

–

–

–

–

⬤

•

⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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NIEUW

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ronde maaidraad
Kruisvormige hightech maaidraden CF3 Pro
Ronde en geruisloze maaidraden

Vierkante maaidraad
Vijfhoekige maaidraad

Leverbaar vanaf
voorjaar 2022!

AutoCut Draadspoel
Draadspoel met metaalbescherming
in de belangrijkste slijtagezone voor
een langere levensduur in vergelijking
met de standaard draadspoelen in de
eerste uitrusting. Voor AutoCut 36-2,
46-2 en 56-2.
Artikelnummer
4003 710 4310

Maaien en pLAnten

FSA 65, FSA 85

–

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

FSA 57

–

FSE 60, FSE 71, FSE 81

FSA 56

–

FSE 52

FSA 45

–

FSE 41

FS 560 C-EM, FS 561 C-EM

–

FSE 31

FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L,
FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L,
FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM L

–

FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R,
FSA 135

FS 360 C-EM, FS 361 C-EM,
FS 410 C-EM L, FS 411 C-EM L

Kantenmaaiers en bosmaaiers
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Kantenmaaiers en bosmaaiers

3,3 mm

–

–

4,0 mm

3,0 mm

2,7 mm

2,4 mm

2,0 mm

1,6 mm

1,4 mm

maaidraad

Overzicht kleuren, diktes en toepassingen van de maaidraden
Ronde maaidraad
Universeel inzetbaar voor trimmen en maaien

Vijfhoekige maaidraad
Universeel inzetbaar, met een hoger snijvermogen

–

–

–

Hightech maaidraden CF3 Pro
Gemaakt van drie verschillende kunststoﬀen voor ﬂexibiliteit,
robuustheid en hoge snijprestaties

–

–

–

Ronde maaidraad①

–

–

–

–

Rollengte (m)

–

Diameter (mm)

–

Artikelnummer

–

Rollengte (m)

Vierkante maaidraad
Voor het eﬀectief maaien van dik, houtachtig gras en onkruid

Diameter (mm)

–

Artikelnummer

Ronde en geruisloze maaidraad
Voor gebruik met elektrische en accubosmaaiers
met geluidsreductie

Ronde en geruisloze maaidraad①

0000 930 2284

1,4

16,0

0000 930 2334

1,6

19,0

0000 930 3638 ③

1,6

100,0

0000 930 2335

2,0

14,0

0000 930 2336

2,0

60,0

0000 930 2337

2,0

0000 930 2338
0000 930 2339

0000 930 2415

1,6

19,0

0000 930 2416

2,0

14,0

0000 930 2418

2,0

60,0

0000 930 2424

2,0

119,0

119,0

0000 930 2419

2,4

14,0

2,4

14,0

0000 930 2421

2,4

83,0

2,4

41,0

0000 930 2535

2,4

253,0

0000 930 2340

2,4

83,0
0000 930 2422

2,7

9,0

0000 930 2246

2,4

253,0

0000 930 2341

2,7

9,0

0000 930 2423

2,7

65,0

0000 930 2342

2,7

32,0

0000 930 2414

2,7

208,0

0000 930 2343

2,7

65,0

0000 930 3700

4,0

32,0 ②

0000 930 2227

2,7

208,0

0000 930 2344

3,0

53,0

0000 930 2640

2,4

41,0

0000 930 2542

3,0

162,0
0000 930 2641

2,4

83,0

0000 930 2543

3,0

271,0

0000 930 2345

3,3

6,0

0000 930 2612

2,4

253,0

0000 930 2346

3,3

19,0

0000 930 2613

2,4

420,0

0000 930 2347

3,3

38,0

0000 930 2569

3,3

573,0

0000 930 3602

4,0

32,0 ②

0000 930 3603

4,0

87,0 ②

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Rol
② Voor DuroCut
③ NIEUW

Vierkante maaidraad①

Set kunststofmessen

Maaidraden

Voor PolyCut 2-2 en 3-2,
acht kunststofmessen.

48 draaddelen per verpakking.
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Voor DuroCut 5-2 en 20-2, maat L, 2 mm, getand
Artikelnummer
0000 930 3503
4008 007 1000

Voor DuroCut 20-2 en 40-4, maat XL, 3 mm, getand
Artikelnummer
0000 930 3504

Voor PolyCut 6-2, 28-2 en 48-2,
twaalf kunststofmessen.

4002 007 1000

Snijmes voor maaidraden

Voor PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3,
twaalf kunststofmessen.

Rollengte (m)

Diameter (mm)

Artikelnummer

0000 881 8204

Rollengte (m)

4111 007 1001

Artikelnummer

Artikelnummer

Maaidraden afsnijden. Voor alle maaidraden
met een diameter van 2,0 tot 4,0 mm.

Diameter (mm)

Artikelnummer

Voor DuroCut 40-4, maat XXL, 4 mm, getand
Artikelnummer
0000 930 3505

Artikelnummer

Artikelnummer

Hightech maaidraden CF3 Pro kruisvormig①

Vierkante maaidraad①
0000 930 2642

2,7

32,0

0000 930 4318

2,0

45,0

0000 930 2643

2,7

65,0

0000 930 4319

2,0

91,0

0000 930 2616

2,7

208,0

0000 930 4300

2,4

35,0

0000 930 2617

2,7

347,0

0000 930 4303

2,4

70,0

0000 930 2644

3,0

53,0

0000 930 4313

2,4

212,0

0000 930 2619

3,0

162,0

0000 930 4320

2,4

345,0

0000 930 2620

3,0

271,0

0000 930 4301

2,7

26,0

0000 930 2645

3,3

38,0

0000 930 4304

2,7

53,0

0000 930 2622

3,3

137,0

0000 930 4314

2,7

172,0

0000 930 2623

3,3

228,0

0000 930 4321

2,7

280,0

0000 930 4302

3,0

21,0

Vijfhoekige maaidraad①
0000 930 3340

2,4

48,0

0000 930 4305

3,0

43,0

0000 930 3341

2,4

97,0

0000 930 4315

3,0

134,0

0000 930 3339

2,4

291,0

0000 930 4322

3,0

215,0

0000 930 3343

2,7

77,0

0000 930 4311

3,3

34,0

0000 930 3303

2,7

215,0

0000 930 4316

3,3

113,0

0000 930 3344

3,0

58,0

0000 930 4323

3,3

180,0

0000 930 3305

3,0

203,0

0000 930 3306

3,0

339,0

Maaien en pLAnten

Kantenmaaiers en bosmaaiers
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Artikelnummer

Aansluitdiameter (mm)

FS 55 R, FS 55, FS 56,
FS 56 C-E, FS 70 C-E

FS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R

FSA 90

FS 240 C-E

FS 260 C-E, FS 261 C-E

Metalen snijgereedschap

230 mm (2 F)

4001 713 3805

25,4

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

260 mm (2 F)

4001 713 3812

25,4

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

230 mm (4 F)

4001 713 3801

25,4

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

230 mm (4 F)

4000 713 3801

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

230 mm (8 Z)

4001 713 3803

25,4

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

255 mm (8 Z)

4000 713 3802

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

250 mm (32 Z) ②

4000 713 3812

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

250 mm (40 Z) ③

4001 713 3806

25,4

–

–

–

⬤

–

⬤

–

4000 713 3806

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

250 mm (3 F)

4112 713 4100

25,4

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

300 mm (3 F)

4119 713 4100

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

305 mm „Spezial” (2 F) ③

4000 713 4103

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

350 mm (3 F)

4110 713 4100

20,0

–

–

–

–

–

–

–

350 mm „Spezial” (3 F) ③

4000 713 4100

20,0

–

–

–

–

–

–

–

270 mm (2 F)

4000 713 3903

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

320 mm (2 F)

4000 713 3902

20,0

–

–

–

–

–

–

–

Grassnijblad GrassCut①

250 mm (40 Z) ③

Driehoeksmes

BrushCut①

Hakselmes ShredCut④⑤

Cirkelzaagblad WoodCut, met driehoeksbetanding ⑤⑥
200 mm (80 Z)

4112 713 4201

25,4

–

–

–

–

–

⬤

–

200 mm (44 Z)

4000 713 4200

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

225 mm (48 Z)

4000 713 4205

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

Cirkelzaagblad WoodCut, met

beitelbetanding⑤⑥

200 mm (22 Z)

4112 713 4203

25,4

–

⬤

–

–

–

⬤

–

200 mm (22 Z)

4119 713 4200

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

225 mm (24 Z)

4000 713 4201

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

200 mm (22 Z) HP ⑦

4001 713 4203

25,4

–

⬤

–

–

–

⬤

–

200 mm (22 Z) HP ⑦

4000 713 4203

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

225 mm (22 Z) HP ⑦

4000 713 4202

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

4000 713 4204

20,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

250 mm (26 Z)

NIEUW

Cirkelzaagblad WoodCut, uit
225 mm (36 Z)

⬤ Aanbevolen
– Niet toegestaan

hardmetaal⑤⑥

4000 713 4211

F = Snijkant
Z = Tanden

20,0

① Alleen toegelaten met beschermkap
② Vermijdt wegslingerend materiaal
③ Bestand tegen zware belastingen, lange levensduur

④ Alleen toegelaten met hakselbeschermkap
⑤ Alleen toegelaten op bosmaaiers met dubbele handgreep
⑥ Alleen toegelaten met aanslag, zie pagina 245

FS 360 C-EM, FS 361 C-EM,
FS 410 C-EM L, FS 411 C-EM L

FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L,
FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L,
FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L,
FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L

FS 560 C-EM

FS 561 C-EM

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤⑨

–

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–
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Tip voor professionele gebruikers

⑦ HP = High-Performance (20 % extra snijvermogen)
⑧ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
⑨ Alleen geschikt voor FS 491 C-EM

Weggeslingerde steentjes en steengruis zorgen bij het
maaien met bosmaaiers ter hoogte van verkeerseilanden of
in openbare parken en groene ruimten vaak voor problemen.
STIHL heeft hiervoor de ideale oplossing: het slingerarme
grassnijblad 250-32 met KWF-certiﬁcaat vermindert de
veiligheidsafstand tot objecten en voertuigen tot drie
meter. Dankzij de speciale tandvorm wordt het risico op
beschadiging door weggeslingerde deeltjes tot een
minimum herleid. Het resultaat: meer veiligheid, maximaal
comfort en het werk gaat sneller vooruit.
⑧

Maaien en pLAnten

FS 311

Kantenmaaiers en bosmaaiers
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Accessoires
voor snijgarnituren
ƒ

Molenzaagvijl
Platte vijl voor driehoeksmessen en cirkelzaagbladen met
driehoeksbetanding. 200 mm.
Artikelnummer

0814 212 3310

Vijlhandgrepen
⑤

Houten greep voor alle driehoekige,
platte en ronde vijlen van 4,0 tot 5,5 mm.
Artikelnummer

● Vijlen en beschermkappen
● Voor alle soorten toepassingen

0811 490 7860

FH 3
Zachte handgreep. Voor
platte vijlen tot 150 mm.
Artikelnummer

0000 881 4503

Vijlhouder
met ronde vijl
Voor cirkelzaagbladen met beitelbetanding.
Artikelnummer

5605 750 4343

Aanscherpsjabloon
Voor driehoeksmes.
Driehoeksmes met twee snijkanten
Artikelnummer
4020 890 5501

Driehoeksmes met drie snijkanten
Artikelnummer
4020 890 5500

Zetijzer
Voor cirkelzaagbladen met beitelbetanding.
Artikelnummer

4020 893 5000

Bescherming tegen slijtage
Voor het vastschroeven in de
belangrijkste slijtagezone voor
een langere levensduur van de
maaikop. Voor DuroCut 20-2.
Artikelnummer

4005 007 1002

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Universele beschermkappen voor maaikoppen met maaidraad en metalen snijgereedschap

4180 007 1028

420 / 260

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

Beschermkappen voor metalen snijgereedschap

NIEUW

4863 710 8100

– / 260

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

4144 710 8116

– / 230

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4147 710 8101

– / 305

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

4147 007 1017 ①

– / 305

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

4148 710 8101

– / 350

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

4148 710 8105

– / 350

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

Beschermkappen voor maaikoppen met maaidraad en PolyCut

NIEUW

4144 710 8117

420 / –

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4147 710 8100

480 / –

–

–

–

⬤

–

–

⬤

–

–

–

–

4863 710 8120

380 / –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

4180 007 1030

350 / –

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

FA05 710 8101 ②

350 / –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

4522 710 8102

280 / –

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

4148 710 8104

560 / –

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

Beschermkappen voor het haksel-startpakket (hakselmes, hakselbeschermkap en bevestigingsdelen)
4147 007 1011

– / 270

–

–

–

⬤

–

⬤

–

–

–

–

–

4148 007 1012

– / 320

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

Beschermkappen voor cirkelzaagbladen (aanslag en beschermkap voor cirkelzaagbladen) ③
4180 710 8201

– / 200

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4147 007 1008 ④

– / 200

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

4147 007 1009 ④

– / 225

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

4147 710 8210

– / 200

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

4147 710 8211

– / 225

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

4148 710 8201

– / 225

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

NIEUW

4148 710 8202

– / 225

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

NIEUW

4148 710 8203

– / 250

–

–

–

–

–

⬤

–

⬤

–

–

–

① Ombouwen alleen mogelijk in combinatie met de beschermring 4128 717 2704
② Speciale bescherming 135° voor een groter
beschermend eﬀect, voor FSA 60 R / FSA 86 R
③ Alleen toegelaten op bosmaaiers met dubbele handgreep

④ Ombouwen alleen mogelijk in combinatie met de beschermring 4147 717 2701,
is in de levering inbegrepen
⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

Maaien en pLAnten

FSA 90

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 57

FS 561 C-EM

FS 560 C-EM

245

FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM,
FS 461 C-EM, FS 491 C-EM

FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K,
FS 490 C-EM K

FS 260 C-E, FS 311 C-EM,
FS 360 C-EM, FS 410 C-EM,
FS 460 C-EM, FS 490 C-EM

FS 94

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240,
FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460,
FS-KM

FS 55, FS 56, FS 70

Max. snijcirkeldiameter (draad / metaal)

Artikelnummer

Kantenmaaiers en bosmaaiers

246

Tuinfrezen

LOSSE GROND.
LICHTER WERK.
ƒ
Tuinfrezen en accessoires

249

Tuinfrezen

247

248

Tuinfrezen

Tuinfrezen in detail
ƒ
05 Nauwkeurige
besturing

02 Eenvoudig transport

04 Comfortabel werken

03 Flexibele snelheid

01 EFFICIËNTE
bodembewerking
06 Gemakkelijk te reinigen

Techniek

Comfort

01 HAKMESSEN
Hebben een speciaal ontwikkelde vorm en bewerken de
bodem eﬃciënt in een geoptimaliseerde volgorde.

04 ANTIVIBRATIESYSTEEM
Geïntegreerd in de bevestiging van de duwstang. Dit
vermindert de trillingen in de duwstang, waardoor ook
de krachtsinspanning bij langer werken met de machine
afneemt.

02 CENTRALE STUURVERSTELLING
Via de snelspanhendel kan de duwstang zijdelings en in
de hoogte versteld en omgeklapt worden, om de tuinfrees gemakkelijk te transporteren of op te bergen.
03 180° DRAAIBARE REMSTEUN
Maakt het mogelijk om de diepte van de freesmessen
en de rijsnelheid te regelen. Vergemakkelijkt daarbij het
werken in nauwe doorgangen en bochten. Bovendien is
deze goed toegankelijk, eenvoudig in de hoogte verstelbaar en voorzien van een bescherming tegen verlies.

05 EENVOUDIG GAS GEVEN
Maakt eﬃciënt werken mogelijk: alle tuinfrezen kunnen
met beide handgrepen worden gestuurd. De gasbediening bevindt zich binnen handbereik, zodat tijdens het
sturen tegelijkertijd met de duim de toerentalregelaar
op de duwstang kan worden bediend. Daardoor is het
vermogen bij het frezen nauwkeurig te doseren.
06 REINIGINGSSTAND
Maakt het mogelijk om de hakmessen heel gemakkelijk
te reinigen, monteren en demonteren.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

249

Tuinfrezen en
accessoires
ƒ

MH 445 R
139 cm3 • 2,3 kW / 3,1 pk • 37,0 kg ①

● Voor hobbytuiniers, hoveniers en
groentetelers
● Bodembewerking met weinig
krachtinspanning

Krachtige tuinfrees met grote wendbaarheid en achteruitversnelling om ook in de kleinste hoekjes te kunnen werken.
Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe
krachtsinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd
antivibratiesysteem. Ingebouwd chassis voor een eenvoudig
transport.

● Hoog bedieningscomfort
Artikelnummer

● Krachtig en vibratiearm

6241 011 3914

Andere versies: MH 445 zie tabel op pagina 252

MH 585
149 cm3 • 2,3 kW / 3,2 pk • 44,0 kg ①

Krachtige tuinfrees voor verschillende toepassingen in perken
en op het veld. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtsinspanning. Vibratiearm dankzij
ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwd chassis voor een
eenvoudig transport.
Artikelnummer

6241 011 3922

Andere versies: MH 560 zie tabel op pagina 252

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
R = Achteruitversnelling
① Nettogewicht excl. brandstof en olie

Maaien en pLAnten

Tuinfrezen
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Tuinfrezen

NIEUW
MH 600

MH 685

212 cm3 • 4,4 kW / 6,0 pk • 68,0 kg ①

173 cm3 • 2,9 kW / 3,9 pk • 46,0 kg ①

Robuuste tuinfrees met krachtige motor voor moeilijke
omstandigheden en zware grond. Geschikt voor middelgrote
oppervlakken. De rijsnelheid is individueel instelbaar met twee
versnellingen vooruit en één versnelling achteruit. De hoogte
en breedte van de stuurstang kunnen aangepast worden
aan de lichaamslengte van de gebruiker en de verschillende
toepassingen. Verstelbare werkbreedte, opklapbaar
transportwiel op stalen velg en volle rubberbanden aan
de voorzijde, in hoogte verstelbaar remspoor, oliebadﬁlter
voor gebruik in stoﬃge omgevingen.

Krachtige tuinfrees voor moeilijke omstandigheden en zware
grond. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met
geringe krachtinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd
antivibratiesysteem. Ingebouwd chassis voor een eenvoudig
transport.

Artikelnummer

Artikelnummer

6250 011 3915

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Nettogewicht excl. brandstof en olie

6241 011 3932

Maaien en pLAnten

NIEUW
MH 700
252 cm3 • 5,2 kW / 7,1 pk • 124,0 kg ①

Zeer krachtige tuinfrees met grote werkbreedte voor grote
oppervlakken. De rijsnelheid is individueel instelbaar met twee
versnellingen vooruit en één versnelling achteruit. Verstelbare
werkbreedte, de hoogte en breedte van de stuurstang kunnen
aangepast worden aan de lichaamslengte van de gebruiker
en de verschillende toepassingen, opklapbaar transportwiel
op stalen velg en volle rubberbanden aan de voorzijde, in
hoogte verstelbaar remspoor met praktische houder voor de
tuinfrees, oliebadﬁlter voor gebruik in stoﬃge omgevingen.
16" luchtbanden voor het transport van de tuinfrees zijn bij de
levering inbegrepen.

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen

Artikelnummer

vindt u vanaf pagina 346

6251 011 3910

252

Tuinfrezen

Aanaarder

Set ijzeren wielen

Aanaarder voor het aanleggen van
sleuven voor groenteteelt.
AHK 701 verstelbaar, voor MH 560, MH 585 en MH 685
Artikelnummer
6906 710 1132

AMR 031 voor MH 560, MH 585 en MH 685
Artikelnummer
6906 710 0917

AHK 702 vast, voor MH 560, MH 585 en MH 685
Artikelnummer
6906 710 1137

AMR 060 voor MH 600
Artikelnummer
6906 710 0922

AHK 800 verstelbaar, voor MH 600 en MH 700 ①
Artikelnummer
6906 710 1142

AMR 070 voor MH 700
Artikelnummer
6906 710 0924

AHV 600

AZG 030

Verbreding hakset en
stootstrippen voor
MH 445 en MH 445 R.

Extra gewicht 2 × 9 kg,
voor MH 560, MH 585 en MH 685.

Artikelnummer

Artikelnummer

Werkbreedte (cm)

Hakset (Ø in cm)

Aandrijving

Tankinhoud (l)

Motortype

Cilinderinhoud (cm3)

Nominaal vermogen (kW / pk)

Werktoerental (omw./min.)

Gewicht ③ (kg)

6906 820 0111

Artikelnummer

6906 710 0311

MH 445

6241 011 3905

45

30

1V

0,9

STIHL EVC 200

139

2,3 / 3,1

3.100

36,0

MH 445 R

6241 011 3914

45

30

1V + 1R

0,9

STIHL EVC 200

139

2,3 / 3,1

3.100

37,0

MH 560

6241 011 3940

60

32

1V + 1R

1,4

Kohler HD 675 OHV SC

149

2,3 / 3,2

3.000

41,0

MH 585

6241 011 3922

85

32

1V + 1R

1,4

Kohler HD 675 OHV SC

149

2,3 / 3,2

3.000

44,0

6250 011 3915

78

31

2V + 1R

3,6

STIHL EVC 600

212

4,4 / 6,0

3.600

68,0

6241 011 3932

85

32

1V + 1R

1,4

Kohler HD 775 OHV SC

173

2,9 / 3,9

3.200

46,0

6251 011 3910

120

36

2V + 1R

4,0

STIHL EVC 700

252

5,2 / 7,1

3.600

124,0

Tuinfrezen

MH 600

NIEUW

MH 685
MH 700

NIEUW

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
⬤ Standaard

OHV = Kopkleppen
R
= Achteruitversnelling
V
= Vooruitversnelling

① Bruikbaar voor de MH 600-en MH 700-frezen van generatie .1 (evolutienummer).
Om de geschikte accessoires te bepalen, gelieve het type en het
evolutienummer op het naamplaatje van uw machine te raadplegen.

Maaien en pLAnten

AGS 100
Beschermkooi ter bescherming van
de transmissiebehuizing, voor alle
tuinfrezen.
Artikelnummer

6906 820 1305

ART 012
12" luchtbanden voor transport
van de tuinfrees, voor MH 600.
Artikelnummer

6906 740 1401

AHT 600
Transportadapter voor bevestiging van de hakster aan de
tuinfrees tijdens het transport met luchtbanden. Luchtbanden
niet inbegrepen. Voor MH 600②.

Gemeten
geluidsdrukniveau LpA(dB(A))

Onzekerheidsfactor
geluidsdrukniveau KpA ④ (dB(A))

Trillingswaarde ahw (m/s2)

Onzekerheidsfactor K ④ (m/s2)

Antivibratiesysteem

Centrale stuurverstelling

Reinigingsstand

Wormwielkast

6906 820 2200

Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau LwA (dB(A))

Artikelnummer

93

80

2

5,5

2,2

⬤

⬤

⬤

⬤

93

80

2

5,5

2,2

⬤

⬤

⬤

⬤

93

79

2

5

2,5

⬤

⬤

⬤

⬤

93

79

2

5

2,5

⬤

⬤

⬤

⬤

101

87

2

6,9

2,76

–

⬤

⬤

–

93

80

3

6

2,4

⬤

⬤

⬤

⬤

100

86

2

6,9

2,76

–

⬤

⬤

–

② Enkel bruikbaar voor de MH 600-frezen van generatie .1 (eindnummer).
Om de geschikte accessoires te bepalen, gelieve het type en het
evolutienummer op het naamplaatje van uw machine te raadplegen

③ Nettogewicht excl. brandstof en olie
④ Onzekerheidsfactoren KpA/K volgens RL 2006 / 42 / ECRS

EEN DOELTREFFEND ONDERHOUD
VAN GROENE RUIMTEN.
OP ELK TERREIN.
ƒ
Nevelspuiten, accessoires en onderdelen

257

Drukspuiten, rugsproeiers en accessoires

260

Nevelspuiten, drukspuiten
en rugsproeiers

255

256

Nevelspuiten, drukspuiten
en rugsproeiers

De nevelspuiten in detail
ƒ

02 Snel vullen
zonder morsen

01 Eenvoudig
ombouwen

04 Comfortabele
bediening

03 Nauwkeurig doseren

Techniek

Comfort

01 2-in-1-OMBOUWMECHANISME
De universele machine SR 450 kan u heel eenvoudig
omschakelen van de sproeimodus naar de verstuifmodus
(korrels) en omgekeerd. Zonder aparte ombouwset en
zonder bijzondere technische vaardigheden.

02 Tank met grote vulopening
Door de grote vulopening kan de tank binnenin snel en
netjes gevuld worden. Ze is goed toegankelijk en kan
daardoor vlot gereinigd worden.
03 Doseersysteem met
comfortabele doseerhendel
De grote doseerhendel op de SR 450 om vloeistoﬀen
of korrels te verspreiden zit direct onder de bedieningshandgreep. Met één handbeweging opent of sluit u niet
alleen de poederstroom, maar regelt u ook de precieze
concentratie ervan in tussenstappen.
04 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP
VOOR BEDIENING MET ÉÉN HAND
De bedieningselementen voor de motorsturing en de klep
voor de aanvoer van het sproeimiddel bevinden zich op
de bedieningshandgreep. Met één hand stuurt u niet
alleen de motor, maar kan u ook de aanvoer van het
sproeimiddel snel en comfortabel openen en sluiten.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

Nevelspuiten,
accessoires
en onderdelen
ƒ

257

SR 200
27,2 cm3 • 10,0 l • 7,8 kg ①

Lichte nevelspuit met aangenaam draagcomfort door de
compacte bouwwijze en doordat het zwaartepunt dicht bij
het lichaam ligt. Ideaal voor gewassen tot 2,5 m hoogte.
Eenvoudige startlogica, multifunctionele handgreep en
bescherming tegen morsen. Standaard met kegel-, afbuig- en
dubbele afbuigrooster.

● Voor landbouw, fruitteelt en wijngaarden

Artikelnummer

4241 011 2601

● Om vloeistoﬀen, korrels en zaden te
verspreiden
● Ergonomisch en krachtbesparend
● Optimaal voor gebruik bij hoogstamculturen

SR 430
63,3 cm3 • 14,0 l • 12,2 kg ①

Krachtige nevelspuit voor een groot sproeibereik. Met
eenvoudige startlogica, comfortabele schouderbanden en
multifunctionele handgreep. Standaard met kegel-, afbuig- en
dubbele afbuigrooster.
Artikelnummer

4244 011 2600

SR 450
63,3 cm3 • 14,0 l • 12,8 kg ①

Uitvoering zoals de SR 430. Met geïntegreerd 2-in-1
ombouwmechanisme om ook poeders of korrels in precieze
hoeveelheden te kunnen verspreiden.
Artikelnummer

4244 011 2641

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder benzine, compleet

Maaien en pLAnten

Nevelspuiten, drukspuiten
en rugsproeiers
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Nevelspuiten, drukspuiten
en rugsproeiers

Aanbouwset drukpomp
Ideaal om middelhoge tot hoge
bomen eﬃciënt te besproeien. Zorgt voor een constante
sproeihoeveelheid en voor
vermenging van de vloeistof in
de tank.

NIEUW
Service Kit 38
Met de Service Kit 38 voor STIHL benzinebladblazers en
benzinenevelspuiten kan u eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren.
Hiervoor ontvangt u een kit met een bougie, een brandstoﬃlter
en een papierluchtﬁlter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan u niet alleen machinecomponenten en
onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar
verhoogt u tegelijk ook de levensduur van uw bladblazer of
nevelspuit. Behalve de combisleutel, die u al bij uw STIHL
machine ontvangen heeft, heeft u geen extra gereedschap
nodig voor het onderhoud. Voor BR 350, BR 430, BR 450,
SR 430, SR 450.
Artikelnummer

4244 007 4100

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Voor SR 430, SR 450
Artikelnummer
4244 007 1004
Voor SR 200 (zonder afb.)
Artikelnummer
4241 007 1006

Set ULV-doseermonden
Om zeer kleine hoeveelheden
vloeistof aan te brengen.
Voor SR 430, SR 450
Artikelnummer
4244 007 1022
Voor SR 200 (zonder afb.)
Artikelnummer
4241 007 1009

Heupgordel

Verlengbuis

Verdeelt het gewicht over heupen en
schouders en zorgt hierdoor voor een
optimaal draagcomfort. Voor SR 200,
SR 430 en SR 450.

Om de sproeibuis tot 33 cm
te verlengen. Gebruik met
drukpomp aanbevolen, voor
SR 430 en SR 450.

Artikelnummer

Artikelnummer

Cilinderinhoud (cm3)

Bakinhoud (l)

Gewicht ① (kg)

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Trillingswaarde ③ (m/s2)

STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)

Max. luchtcapaciteit ④ (m3/h)

Max. reikwijdte horizontaal (m)

STIHL antivibratiesysteem

STIHL ElastoStart

Longlife-luchtﬁltersysteem

Verstuiverfunctie

Multifunctionele handgreep

4244 770 0300

Artikelnummer

4203 710 9102

259

SR 200

4241 011 2601

27,2

10,0

7,8

94

104

1,5

2-MIX

780

9,0

⬤

–

–

–

⬤

SR 430

4244 011 2600

63,3

14,0

12,2

97

109

1,9

2-MIX

1.300

14,5

⬤

⬤

⬤

–

⬤

SR 450

4244 011 2641

63,3

14,0

12,8

101

110

1,9

2-MIX

1.300

14,5

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

Nevelspuiten⑤

Tip voor professionele gebruikers
Teelten zoals jonge planten, zaailingen, groente- en sierplanten, lage struiken en kleine bomen worden bij
voorkeur met het sproeiapparaat behandeld. Hiermee kan het sproeimiddel nauwkeurig toegediend worden,
zonder dat de aangrenzende planten worden beïnvloed. Opstaande gewassen zoals hoge groenteplanten,
wijnstokken, struiken en bomen worden met een sproeiapparaat bewerkt. Bij de nevelspuiten zet de benzinemotor het blaaswiel in beweging en creëert een luchtstroom die de bladeren doet wervelen. De vloeistof
wordt in de luchtstroom gedoseerd. Zo bereikt het sproeimiddel ook de onderkant van het blad.

⬤ Standaard

① Gewicht zonder benzine, compleet
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

④ Zonder blaaspijp
⑤ Bij het gebruik van nevelspuiten dient
u de nationale voorschriften te respecteren

Maaien en pLAnten

Nevelspuiten, drukspuiten
en rugsproeiers
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Nevelspuiten, drukspuiten
en rugsproeiers

DRUKSPUITEN,
RUGSPROEIERS
en accessoires
ƒ

SG 11
1,5 l • 0,46 kg ①

Ergonomische drukspuit voor het aanbrengen van vloeibare
plantbeschermingsmiddelen. Soepel werkende pomp voor
aangenaam werken. Standaard uitgevoerd met hol conisch
mondstuk.
Artikelnummer

4255 019 4910

● Drukspuiten voor gebruik rondom het huis
en de tuin en op middelgrote oppervlakken
● Nieuwe accurugsproeier voor gebruik
in de tuin- en landbouw en in de fruit- en
groenteteelt en wijnbouw
● Voor de individuele verzorging van planten
en nauwkeurige verdeling van vloeibare
beschermingsmiddelen en meststoﬀen
● Optimaal voor gebruik bij laagstamculturen

SG 21
3,0 l • 1,2 kg ①

Drukspuit, zeer handig voor gebruik op het balkon en in de
tuin. Comfortabel mee te nemen met de schoudergordel.
Standaard uitgevoerd met hol conisch mondstuk.
Artikelnummer

4255 019 4921

SG 31
5,0 l • 1,8 kg ①

Drukspuit geschikt voor privégebruikers. Eenvoudig te
hanteren door de grote vulopening en ergonomische
afsluitklep. Met telescopische buis. Standaard geleverd
met hol conisch mondstuk en vlakstraalmond.
Artikelnummer

4255 019 4930

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder inhoud
② Gewicht zonder accu en inhoud

③ Verklaring van de symbolen:
zie pagina 450
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SG 51

SG 71

12,0 l • 4,5 kg ①

18,0 l • 4,8 kg ①

Rugsproeier voor privégebruikers en professionals.
Comfortabele bediening doordat de pomphendel rechts of
links kan aangebracht worden en zowel in de breedte als in de
lengte kan geregeld worden. Robuuste bouwwijze voor een
lange levensduur, ook bij professioneel gebruik. Hoogte ca.
50 cm, breedte ca. 50 cm, diepte ca. 22 cm.

Rugsproeier voor professioneel gebruik. Comfortabele
bediening doordat de pomphendel rechts of links kan worden
aangebracht en zowel in de breedte als in de lengte regelbaar is.
Hoogwaardige gordels en voorgevormde rugplaat voor optimaal
draagcomfort. Ergonomische afsluitklep met drukmeter.
Hoogte ca. 55 cm, breedte ca. 50 cm, diepte ca. 22 cm.

Artikelnummer

Artikelnummer

4255 019 4950

4255 019 4970

Accessoire:
NIEUW
Heupgordel
met houder

NIEUW
Heupgordel met houder

NIEUW
SGA 85
36 V • 17,0 l • 6,2 kg ②

Comfortabele accurugsproeier om vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en mest te verspreiden in de tuin- en
landbouw en in de fruit-, groenten- en wijnbouw. Bijzonder
hoog vermogen door de krachtige membraanpomp met
zes bar werkdruk. Verstelbare holle conische sproeikop,
traploze drukverstelling via drukregelaar, grote vulopening
om de tank gemakkelijk te vullen, houder om de lans tijdens
pauzes in het zicht te bewaren. Ergonomisch draagsysteem
met verstelbareborstgordel voor een hoog werkcomfort.
Extra heupgordel en diverse sproeiers voor verschillende
toepassingen verkrijgbaar als accessoire.
SGA 85 zonder accu en lader
Artikelnummer
4854 011 7000

Vereenvoudigt het dragen van de gevulde accurugsproeier
SGA 85. Tijdens de pauzes kan de lans van de SGA 85 in de
houder van de heupgordel geplaatst worden.
③
Artikelnummer

4854 710 9100

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires
vindt u vanaf pagina 16
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Nevelspuiten, drukspuiten
en rugsproeiers

Nominale
spanning (V)

Bakinhoud (l)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau ③
(dB(A))

Geluidsvermogenniveau ③ (dB(A))

Trillingswaarde
rechts ④ (m/s2)

STIHL accusysteem

Drukmeter

Nevelspuiten, drukspuiten
en rugsproeiers

Artikelnummer
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–

1,5

0,46 ①

–

–

–

–

–

3,0

1,2 ①

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS⑤
4255 019 4910

SG 11

4255 019 4921

SG 21

–

SG 31

4255 019 4930

–

5,0

1,8 ①

SG 51

4255 019 4950

–

12,0

4,5 ①

–

–

–

–

⬤

SG 71

4255 019 4970

–

18,0

4,8 ①

–

–

–

–

⬤

36

17,0

6,2 ②

66,0

77,0

0,9

AP systeem

⬤

Optimale
sproeidruk (bar)

Kunststof

–

Voor het onderhoud van moeilijk toegankelijke planten
zoals doornhagen of rozen, uitgerust met een vlakstraalmond.

–

Voor nauwkeurige behandeling op grotere afstand zoals
bomen en struiken.

Gebruik

Materiaal

4854 011 7000

Sproeihoek /
sproeibeeld ⑥

NIEUW

Artikelnummer

SGA 85

Geschikt voor

ACCURUGSPROEIER⑤

Accessoires voor DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS
Verlengbuis

Verlengbuis

4247 500 0301

SG 11
(lengte 15 cm)

4255 500 0301

SG 11
(lengte 20 cm)

4247 500 0300

SG 20
(lengte 50 cm)

110°

Kunststof
–

Telescopische
buizen

4255 500 0303

SG 21, SG 31, SG 51, SG 71,
SGA 85 (lengte 50 cm)

Messing

4255 500 0900

SG 51, SG 71, SGA 85
(lengte 52 – 90 cm)

Kunststof

4255 500 2101

SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85
(lengte 159 – 300 cm)

4247 500 5801

SG 20

–

Sproeischermen

Vorkspuitmonden

4255 500 5800

SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85

4247 500 8500

SG 20

4255 500 8500

⬤ Standaard

SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85

① Gewicht zonder inhoud
② Gewicht zonder accu en inhoud
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Uitschuifbaar, vergroot het werkbereik traploos tot
90 cm.
–
Uitschuifbaar, vergroot het werkbereik traploos tot
300 cm.

Messing

Kunststof

–

Kunststof

2,0

80°

85°

Vermindert de hoeveelheid sproeistof
die met de wind mee wegdrijft. Voorkomt het contact
van de sproeistof met aangrenzende planten.

Ideaal om grotere oppervlakken of twee perken
tegelijkertijd te besproeien,
spuitrichting individueel instelbaar.

④ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s2
⑤ Bij het gebruik van drukspuiten en rugsproeiers dient
u de nationale voorschriften te respecteren
⑥ Meer informatie vindt u in de woordenlijst op pagina 454

Accessoires voor DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS
Drukkleppen

4247 500 7400

SG 20 (kleur geel)

4255 500 7400

SG 31, SG 51, SG 71
(kleur geel)

4247 500 7401

SG 20 (kleur rood)

4255 500 7401

SG 31, SG 51, SG 71
(kleur rood)

4247 500 7402

SG 20 (kleur blauw)

4255 500 7402

SG 31, SG 51, SG 71
(kleur blauw)

4255 007 1000

SG 11, SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85

1,0

–

Kunststof

1,5

Houden de gewenste sproeidruk (volgens uitvoering)
constant met een afwijking van +
–10 %. Door de constante druk worden de schommelingen in het debiet beperkt
en krijgt men een optimaal werkresultaat.

2,0

SET spuitmonden
80°

Kunststof

–

Bestaat uit twee vlakstraalmonden om
grote oppervlakken te behandelen en twee holle
kegelmonden om individuele planten
te besproeien. (Voor montage op SG 51, SG 71 en
SGA 85 is een sproeihouder nodig.)

85°

Brede spuitstang
4255 500 9702

SG 51, SG 71, SGA 85
(lengte 100 cm)

2,0

Brede spuitstang met drie vlakstraalmonden voor het
behandelen van planten met beschermingsmiddelen op
grote oppervlakken. Bewerken van grote oppervlakken
mogelijk
door grote werkbreedte.

Messing

2,0

Vlakstraalmond met groot debiet om grote
oppervlakken te behandelen. Vooral geschikt
voor onkruidverdelging met grote druppels
(voor montage op SG 51, SG 71 en SGA 85 is
een sproeihouder nodig.)

Kunststof

–

Messing
80°

Vlakstraalmond
80-04
4255 502 1700

SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85
80°

Fijne filter 100 M
voor afsluitklep
4255 502 0701

SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85

4255 700 6302

SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85

–

Verstelbare
spuitmond
Messing

2,0

Met de verstelbare messing spuitmond kan de spuitmond versteld worden van conische kegelstraal tot
volle straal. Voor optimaal sproeiresultaat ook onder
wisselende
omstandigheden of bij verschillend gebruik.

Messing

2,0

Vlakstraalmond met gering debiet voor sproeistoﬀen
die heel ﬁjn en precies moeten verspreid worden.
(Voor montage op SG 51, SG 71 en SGA 85 is een
sproeihouder nodig.)

Messing

2,0

Speciale spuitmond voor een hoog debiet.

Messing

2,0

Volle conische mond met gering debiet.
Ideaal voor ﬁjndosering, zoals bij beschermingsmiddelen
tegen wildvraat of herbiciden. (Voor montage op SG 51,
SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig.)

Kunststof

–

0–90°

Vlakstraalmond
65-0025
4255 502 1701

SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85
75°

Holle conische
mond 2,5 mm
4255 700 6303

SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85

Fijne ﬁlter voor de afsluitklep. Voorkomt dat
spuitmonden met gering debiet verstopt geraken.

65°

Volle conische
mond
4255 700 6304

SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85
60°

Sproeierhouders
4255 500 2800

SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85

–

Noodzakelijk om vlakstraalmonden op
het apparaat te kunnen monteren.

Maaien en pLAnten
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Gebruik

Optimale
sproeidruk (bar)

Materiaal

Sproeihoek /
sproeibeeld ⑥

Geschikt voor

Artikelnummer

Nevelspuiten, drukspuiten
en rugsproeiers

264

grondboormachine

Echte krachtpatsers.
VOOR HET ZWARE WERK.
ƒ
Grondboormachine, accessoires en onderdelen

267

Accessoires voor handboormachine

270

266

grondboormachine

De grondboormachine in detail
ƒ

03 Comfortabele bediening

01 Krachtige motor

02 Krachtbesparend
werken

04 Nauwkeurige
sturing

05 Verhoogde
veiligheid

Techniek
01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Combineert de voordelen van de tweetaktmotor met die
van de viertaktmotor. Laag verbruik, weinig uitlaatgassen,
geen olieverversingen vereist. Aangenaam geluid.
Uitstekende trekkracht en hoog koppel.

04 GROOT STOOTKUSSEN
Zit tijdens het boorproces tegen het lichaam of het been
aan. Dat is niet alleen zeer comfortabel, maar hierdoor
kan de gebruiker de boormachine ook rustig en precies
geleiden.

Comfort

Veiligheid

02 TRILLINGSGEDEMPTE HANDGREEPFRAME
Vermindert de trillingen aanzienlijk. Daardoor kan u
krachtbesparend werken.

05 QuickStop-boorrem
De STIHL QuickStop-boorrem inclusief activeringshendel
onderbreekt de krachtstroom wanneer de boor zich
vasthaakt. Met de reminstelling kunnen boren die
vastzitten eenvoudig weer losgedraaid worden.

03 Multifunctionele handgreep
Alle bedieningselementen voor de motorsturing zijn in de
handgreep geïntegreerd. De machine wordt met één druk
van de vinger bediend.

Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

grondboormachine,
accessoires en
onderdelen
ƒ
BT 131
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 pk • 10,0 kg ①

● Eénmansboormachine voor ﬂexibele
toepassingen
● Om gaten in de grond te boren, bij
plantwerkzaamheden of om bodemstalen
te nemen

Eénmansboormachine met QuickStop-boorrem. STIHL
4-MIX®-motor met grotere brandstoftank, antivibratie
handgreepframe, bedieningsgreep met stopknop,
longlife-luchtﬁltersysteem, groot stootkussen.
Artikelnummer

4313 011 2120 ②

● Verschillende boren, steelverlengstukken
stootkussens en boorkoppen als accessoire
verkrijgbaar
Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder benzine, zonder boorgereedschap
② Prijs zonder boorgereedschap

267
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grondboormachine

NIEUW
Service Kit 31
Met de Service Kit 31 voor STIHL benzinemotormachines kan u
eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvangt u een kit
met een bougie, een brandstoﬃlter en een papierluchtﬁlter. Met
proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan u niet alleen
machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging
beschermen, maar verhoogt u tegelijk ook de levensduur van uw
machine. Behalve de combisleutel, die u al bij uw STIHL machine
ontvangen heeft, heeft u geen extra gereedschap nodig voor het
onderhoud. Voor BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 en KM 131.

Gebruik

Geschikt voor
grondboormachine

Lengte (mm)

Diameter (mm)

4180 007 4103

Artikelnummer

Artikelnummer

Accessoires voor Grondboormachines
Grondboor

4404 680 2004

40

4404 680 2006

60

4404 680 2009

90

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

Voor alle
bodemomstandigheden.

700

BT 360

Voor alle
bodemomstandigheden.

525

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

695

Grondboor

4404 680 2012

120

4404 680 2015

150

4404 680 2020

200

4404 680 2030

300

4400 000 4209

90

4400 000 4212

120

4400 000 4215

150

4400 000 4220

200

4400 000 4225

250

4400 000 4228

280

4400 000 4235

350

750

Grondboor PLANTGATBOOR
4311 680 2515

4445 000 4235

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
Zolang de voorraad strekt!

150

350

420

BT 360

Speciale boor voor
het boren van plantgaten.
Cilindervorm.

Accessoires voor Grondboormachines
Grondboor VERKRUIMELAAR
4404 680 1900

260

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

660

4440 000 4200

400

870

4313 680 2300

–

250

4311 680 2350

–

450

4470 000 4205

–

500

Speciale boor voor het
loswoelen van de bodem
en voor aanplantingen.

BT 360

Steelverlengstuk

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

Voor het verlengen
van grondboren bij
diepe boorgaten.

BT 360
4470 000 4210

–

1.000

4311 748 2500

–

–

BT 106 C,
BT 120 C

–

BT 121,
BT 130,
BT 131

–

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

Stootkussen

4313 748 2501

–

Boorhouder

Gewicht ① (kg)

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Trillingsniveau links / rechts ③ (m/s2)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®)

Spiltoerental (min-1 )

Automatische decompressieklep

STIHL ElastoStart

Longlife-luchtﬁltersysteem

QuickStop-boorrem

Start-/terugdraaiblokkering

Voor spiraalboren tot Ø 13 mm.
Bij gebruik van boren met een
cilinderaansluiting.

Vermogen (kW / pk)

–

Cilinderinhoud (cm3)

Artikelnummer

4311 680 4010

Ter vervanging van het
bestaande stootkussen.

36,3

1,4 / 1,9

10,0

92

100

1,7 / 2,0

4-MIX®

200

⬤

–

⬤

⬤

⬤

Grondboormachine ④
BT 131 ⑤

⬤ Standaard

4313 011 2120

① Gewicht zonder benzine, zonder boorgereedschap
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

④ Levering zonder boorgereedschap
⑤ Met stootkussen
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Gebruik

Geschikt voor
grondboormachine

Lengte (mm)

Diameter (mm)

Artikelnummer

grondboormachine

270

grondboormachine

Accessoires
voor handboormachine
ƒ

● Praktische accessoires

Plantgatboor

Houtboor

● Grondboormachine BT 45
niet meer leverbaar

Wisselkop en
M14-aansluitdraad.

Gehard en zijdelings
geslepen met trekspiraal
en voorsnijder. Met
6-kant-aansluiting.

Lengte 590 mm

Lengte 320 mm

Ø 3" (76 mm)
Artikelnummer
4314 680 1903

Ø 13 mm
Artikelnummer
4314 682 5013

Ø 4" (102 mm)
Artikelnummer
4314 680 1904

Lengte 460 mm

Ø 5" (127 mm)
Artikelnummer
4314 680 1905

Ø 19 mm
Artikelnummer
4314 682 5019
Ø 22 mm
Artikelnummer
4314 682 5022
Ø 25 mm
Artikelnummer
4314 682 5025

Onderdelenset
Voor plantgatboren
Artikelnummer
4314 007 1001

Boorhouder
met sleutel
Spanwijdte 13 mm
Artikelnummer
4314 680 4001

Voor houtboren, zonder
gereedschap (niet afgebeeld)
Artikelnummer
4314 007 1000

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Maaien en pLAnten

Draagriem

Riem

Om de machine gemakkelijk te dragen.
Voor BT 45.

Ideaal om de machine op te hangen en
de handen vrij te hebben. Voor BT 45.

Artikelnummer
4314 710 9000

Artikelnummer
4314 710 6500

Boorkop voor
kernboren
Voor het ombouwen van de
handboormachine voor kernboren
met water. Inclusief houder,
slangaansluiting met kogelkraan
en koppeling voor kernboor met
1⁄2"-aansluiting tot een diameter
van 150 mm. Voor BT 45.
Artikelnummer
4314 007 1005

Pagina
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DYNAMIC Duro
De veiligheidshandschoenen van vol rundsleer zijn niet
alleen comfortabel en aangenaam om te dragen, ze
zijn ook bijzonder duurzaam. Zij bieden bescherming
overeenkomstig EN 388 en EN 420.

Reinigen en
opruimen
ƒ
BLAdbLAzers

bLAdzuigers

Veegmachines

Hogedrukreinigers

Alleszuigers

TuinhakseLAars

274

Reinigingsmachines

DE JUISTE MACHINE VOOR
DE VUILSTE KLUSJES.
ƒ
Bladblazers, accessoires en onderdelen

277

Reinigingsmiddelen voor hogedrukreinigers

308

Bladzuigers, accessoires en onderdelen

288

Professionele hogedrukreinigers

310

Veegmachines

293

Hogedrukreinigers compact- en middenklasse

296

Accessoires voor professionele
hogedrukreinigers

312

Alleszuigers

319

Accessoires voor alleszuigers

322

Accessoires voor hogedrukreinigers
compact- en middenklasse

304

276

Reinigingsmachines

De bladblazers in detail
ƒ

05 Lichte bediening
04 Krachtbesparend werken

02 Geluiddempend werken

03 LAnge
levensduur

01 Eenvoudig
te starten

Techniek

Comfort

01 STIHL ERGOSTART
Voor een comfortabele en krachtbesparende start. Een
veer tussen de koordrol en de krukas neemt het werk
over bij het opstarten, zodat het niet meer nodig is om
hard aan het koord te trekken.

04 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM
Om comfortabel te werken. Buﬀers en veerelementen
reduceren de overdracht van de motortrillingen op
handen en armen.

02 GELUIDSDEMPER
Geïntegreerd in de blaaspijp, zorgt voor een relatief
laag geluidsniveau bij een hoger blaasvermogen.
03 HD2-FILTER
Houdt zelfs de ﬁjnste stofdeeltjes uit de buurt van de
motor, voor een langere levensduur. Door het speciale
materiaal is de ﬁlter eenvoudig te reinigen met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.

05 Vergrendelbare gashendel
met stopschakeLAar
De gashendel kan vastgezet worden in de stand vol gas.
Met een korte duimdruk kan de motor uitgeschakeld
worden. De machine is daarna automatisch weer klaar
voor gebruik.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
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BenzineBladblazers
ƒ
BG 56
27,2 cm3 • 4,1 kg ①

Bevrijdt oppervlakken snel van bladeren en maaigoed.
Ronde blaasmond, stopknop.
Artikelnummer

4241 011 1750

● Voor huiseigenaars, conciërges,
hoveniers en gemeenten
● Handgedragen en ruggedragen
● Met sterk vermogen en eﬃciënt
BG 86
● Hoog werkcomfort

27,2 cm3 • 4,4 kg ①

Voor het verwijderen van loof en gras op grote oppervlakken,
dankzij de nieuwe HD2-ﬁlter ook geschikt voor gebruik in zeer
stoﬃge omgevingen. Ronde blaasmond, platte blaasmond,
STIHL antivibratiesysteem, STIHL ElastoStart, vergrendelbare
gashendel met stopknop.
Artikelnummer

4241 011 1753

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder benzine, compleet

REINIGEN EN OPRUIMEN

Reinigingsmachines
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Reinigingsmachines

BR 200
27,2 cm3 • 5,7 kg ①

Compacte en zeer lichte machine. STIHL antivibratiesysteem,
eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met
stopknop, draaggreep.
Artikelnummer

4241 011 1605

MET EEN DRUK
OP DE KNOP

BR 350

BR 450 C-EF

63,3 cm3 • 10,1 kg ①

63,3 cm3 • 11,5 kg ①

Betrouwbare machine in het instapsegment voor de
professional. STIHL antivibratiesysteem, eenvoudige
startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop,
draaggreep.

Zeer krachtige bladblazer met STIHL ElektroStart voor het
comfortabel opnieuw starten van de ruggedragen machine.
Alternatieve trekkabelstart met STIHL ErgoStart voor het
starten bij temperaturen onder 0°C. Zachte handgreep, STIHL
antivibratiesysteem, brede schoudergordels, eenvoudige
startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep,
traploos aanpassen van de buislengte, gereedschapsloze
greeppositieregeling.

Artikelnummer

Artikelnummer

4244 011 1600

4244 011 1632

Andere versies: BR 450 zie tabel op pagina 286

Stille uitvoering

BR 430

BR 500

63,3 cm3 • 10,2 kg ①

64,8 cm3 • 10,1 kg ①

Krachtige bladblazer voor het comfortabel verwijderen van
gemaaid gras en heggensnoeisel, loof of afval op grote
oppervlakken. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem,
brede schoudergordels, STIHL ElastoStart, eenvoudige
startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop,
draaggreep.

De STIHL 4-MIX®-motor en de geïntegreerde geluidsdemper
reduceren het geluid van de aandrijving aanzienlijk waardoor
deze machine bijzonder geschikt is voor werkzaamheden
op grote oppervlakken in geluidsgevoelige omgevingen.
Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, ergonomisch
gevormde brede schoudergordels, vergrendelbare gashendel
met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer

Artikelnummer

4244 011 1620

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

4282 200 0020

① Gewicht zonder benzine, compleet

REINIGEN EN OPRUIMEN

BR 600

BR 800 C-E

64,8 cm3 • 10,2 kg ①

79,9 cm3 • 11,7 kg ①

Extreem krachtige bladblazer met een hoog blaasvermogen.
Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, STIHL 4-MIX®motor, ergonomisch gevormde brede schoudergordels,
heupgordel, vergrendelbare gashendel met stopknop,
draaggreep. Bij langdurige werkzaamheden met gebogen
blaasmond wordt de dubbele handgreep (optioneel)
aanbevolen.

Krachtigste STIHL bladblazer. Praktische zijdelingse start om
de machine comfortabel weer te kunnen starten wanneer u
ze op de rug draagt. Gereedschapsloze greeppositieregeling
en traploos aanpassen van de buislengte. Zachte handgreep,
STIHL antivibratiesysteem, ergonomisch gevormde
brede schoudergordels, heupgordel, draaggordel, STIHL
4-MIX®-motor, eenvoudige startlogica, vergrendelbare
gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer

Artikelnummer

4282 200 0022

4283 011 1603

BR 700
64,8 cm3 • 10,8 kg ①

Extreem krachtige bladblazer met een zeer hoog blaasvermogen. Gereedschapsloze greeppositieregeling en traploos
aanpassen van de buislengte, zachte handgreep. STIHL
antivibratiesysteem, STIHL 4-MIX®-motor. Ergonomisch
gevormde brede schoudergordels, heupgordel, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep. Bij langdurige
werkzaamheden met gebogen blaasmond wordt de dubbele
handgreep (optioneel) aanbevolen.

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen

Artikelnummer

vindt u vanaf pagina 346

4282 200 0021
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Reinigingsmachines

AccuBladblazers
ƒ
BGA 45

③

18 V • 2,2 kg ①

Handige accubladblazer om kleine oppervlakken rondom
het huis schoon te maken. Rond mondstuk, geïntegreerde
lithium-ion-accu (45 Wh) met aanduiding van laadniveau.
Acculaadtijd 210 min / 300 min (80 % / 100 %).
Artikelnummer

4513 011 5900

● Ideaal voor reinigingswerken in
geluidsgevoelige omgevingen, zoals
ziekenhuizen, scholen en woonzones
● Stilste bladblazer in het assortiment
● Draadloos en zonder uitlaatgassen
BGA 57

③

36 V • 2,3 kg ②

Aangenaam stille accubladblazer. Om bladeren, gras,
papier en ander afval rond het huis bij elkaar te blazen.
Ronde blaasmond, softgreep en in drie niveaus in de lengte
verstelbare blaaspijp die optimaal aan de lichaamslengte
van de gebruiker kan worden aangepast. Platte blaasmond
voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.
BGA 57 zonder accu en lader
Artikelnummer
4523 011 5960
Set BGA 57 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
4523 011 5970
Set BGA 57 met 2 × AK 20 en AL 101
Artikelnummer
4523 200 0006

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires
vindt u vanaf pagina 16

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

① Gewicht inclusief accu
② Gewicht zonder accu
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incl. cOMFORTDRAAGSYSTEEM

BGA 86

③

BGA 200

③

36 V • 2,8 kg ②

36 V • 3,2 kg ②

Zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik,
met name in omgevingen in de stad zoals speelpleinen en
parkings. Om bladeren, snoeisel en vuil te verwijderen. Ronde
blaasmond, softgreep, in drie niveaus in de lengte verstelbare
blaaspijp, variabele instelling van de blaaskracht. Platte
blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire
beschikbaar.

De krachtigste accubladblazer van STIHL. Aangenaam stil voor
professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige
omgevingen in de binnenstad. De handgedragen modus is
ideaal voor smalle en krappe ruimtes. Voor grote oppervlakken
of langere werktijden kan u de BGA 200 gemakkelijk aan het
speciaal ontwikkelde comfortdraagsysteem hangen. U kan in
een handomdraai schakelen tussen de handgedragen modus
en het draagsysteem. Zo wordt de BGA 200 een ﬂexibele
2-in-1-machine. De gebogen vorm van de BGA 200 zorgt
ervoor dat ondanks de krachtige luchtstroom slechts een licht
draaiend of kantelend eﬀect op de blazer wordt overgebracht.
Zo blijft de pols gespaard. De tweede handgreep en de
vergrendeling van de gashendel zorgen voor extra comfort.
Met een druk op de knop kan u de lengte van de blaaspijp
eenvoudig aanpassen aan verschillende reinigingssituaties,
zoals het reinigen van hoeken. Het comfortdraagsysteem voor
de BGA 200 is apart verkrijgbaar en wordt aan de heupgordel
van het draagsysteem van de ruggedragen AR L accu’s
bevestigd.

BGA 86 zonder accu en lader
Artikelnummer
BA02 011 5900

BGA 100

③

36 V • 2,5 kg ②

Aangenaam stille, lichte en zeer krachtige accubladblazer voor
professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige
omgevingen in de binnenstad. Rond mondstuk, zachte
handgreep, drie vermogenstrappen met bijkomende boostfunctie, 3-trapsaanpassing van de buislengte, inhaakoog voor
stootkussen (accessoires). Vlakke blaasmond verkrijgbaar als
accessoire voor een hogere luchtsnelheid. Accu-aandrijving
via AP gordeltas met aansluitkabel, AP draagsysteem of een
ruggedragen AR accu (zie pagina 55).
BGA 100 zonder accu en lader
Artikelnummer
4866 011 5900

③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450

BGA 200 zonder accu en lader
Artikelnummer
BA01 011 5900
BGA 200 zonder accu en lader met comfortdraagsysteem
Artikelnummer
BA01 200 0000

REINIGEN EN OPRUIMEN

Reinigingsmachines
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Reinigingsmachines

Elektrische
Bladblazers
ƒ

BGE 71
230 V • 1,1 kW • 3,0 kg ①

Voor reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken
rondom het huis. Vlakke blaasmond, kabeltrekontlasting, met
optionele zuiginrichting ook te gebruiken als bladzuiger.
Artikelnummer

4811 011 1544 ②

● Voor gebruik rondom het huis
● Ideaal voor langdurig werken
● Aangename stille werking
● Krachtig blaasvermogen
BGE 81
230 V • 1,4 kW • 3,3 kg ①

Voor de reiniging van grote oppervlakken rondom het huis.
Vlakke blaasmond, zachte handgreep, traploze toerentalregeling, knop voor het vastzetten van het blaasvermogen,
kabeltrekontlasting, met optionele zuiginrichting ook te
gebruiken als bladzuiger.
Artikelnummer

4811 011 1552 ②

Tip voor professionele gebruikers
U kan van uw elektrische bladblazer zeer vlot een bladzuiger
maken, waarbij de bladeren bij het zuigen meteen versnipperd
worden en naar een opvangzak worden geleid. In het ideale
geval kan u die versnipperde bladeren meteen uitstrooien
als natuurlijke bodembedekking. Onze aanvullende
zuigaanbouwset voor elektrische bladblazers is alles wat u
nodig heeft. Die vindt u op de rechterpagina.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gewicht zonder kabel
② Voor België is Recupel inbegrepen

Accessoires
en onderdelen
voor
Bladblazers
ƒ

● Voor meer gebruiksmogelijkheden
● Verschillende mondstukken

NIEUW
Service Kits
Met de Service Kits voor de STIHL benzinebladblazers en
-nevelspuiten kan u eenvoudige onderhoudswerken zelf
uitvoeren. Hiervoor ontvangt u per kit een bougie, een
brandstoﬃlter en een luchtﬁlter. Met proactieve, regelmatige
onderhoudsmomenten kan u niet alleen machinecomponenten
en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar
verhoogt u tegelijk ook de levensduur van uw machines.
Behalve de combisleutel, die u al bij uw STIHL machine
ontvangen heeft, heeft u geen extra gereedschap nodig om
het onderhoud uit te voeren.

● Reinigingsset voor dakgoten
● Gordel om comfortabel te werken

283

Service Kit 33 BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85,
BR 45, SH 55, SH 85
Artikelnummer
4229 007 4100
Service Kit 36 voor BG 56, BG 66, BG 86 (machinenummer < 290821925),
SH 56, SH 86 (machinenummer < 290657469)
Artikelnummer
4241 007 4100
Service Kit 37 voor BG 86 (machinenummer > 290871694),
SH 86 (machinenummer > 291051831)
Artikelnummer
4241 007 4101
Service Kit 38 voor BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Artikelnummer
4244 007 4100
Service Kit 39 voor BR 500, BR 600, BR 700
Artikelnummer
4282 007 4100
Service Kit 40 voor BR 800
Artikelnummer
4283 007 4101

Aanbouwset voor zuiger
Om de benzinebladblazers om te
bouwen tot een bladzuiger. Voor
BG 56 en BG 86.

Artikelnummer

4241 700 2200

Om de elektrische bladblazer om
te bouwen tot een elektrische
bladzuiger. Voor BGE 71 en BGE 81.

Artikelnummer

4811 700 2201

REINIGEN EN OPRUIMEN

Reinigingsmachines
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Reinigingsmachines

Reinigingsset voor dakgoten
Voor het verwijderen van vuil en
bladeren. Ca. 3 m lange blaaspijp,
voor BG 56, BG 66, BG 86,
BGE 71 en BGE 81.
Artikelnummer

4241 007 1003

COMFORTDRAAGSYSTEEM
voor BGA 200
Door het comfortdraagsysteem kan de BGA 200 op
verschillende manieren worden gebruikt: met de hand
gedragen of opgehangen in de zijdelings aan het lichaam
geplaatste houder. De wissel gebeurt eenvoudig en
bliksemsnel en het werk wordt zeker bij langer gebruik een
heel stuk lichter. Het comfortdraagsysteem kan alleen in
combinatie met een draagsysteem voor ruggedragen accu’s
AR L gebruikt worden. De accugordel of het draagsysteem
AP accu kan niet gebruikt worden. De accu’s AR L en het
draagsysteem voor accu’s AR L zitten niet in het pakket.
Artikelnummer

dubbele handgreep
Verdeelt de terugstootkracht
over beide armen. Sterk
aanbevolen bij gebruik van de
gebogen blaas- of zuigmond,
voor BR 350, BR 430, BR 450,
BR 500, BR 600, BR 700 en
BR 800.
Artikelnummer

4282 790 1700

BA01 490 0400

Borstriem
Heupgordel
Verdeelt de last van de machine
gelijkmatig over de heupen. Zachte
bekleding. Voor BR 500 en BR 550.

Zorgt ervoor dat de schouderriem goed vastzit. Voor BR 200,
BR 350, BR 430, BR 450,
BR 500, BR 600 en BR 700.

Artikelnummer

Artikelnummer

4282 710 9101

0000 790 7700

Set stootkussen

Ideaal voor transport en bewaren van de machine samen
met combigereedschap FS-KM of HL-KM. Geschikt
voor KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86,
HLA 56, BGA 86, BGA 100 en alle combimotoren met
beugelhandgreep.

Stootkussens met gordeladapter
voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de
draaggordel, aan het draagsysteem
AP of aan het draagsysteem
AR L. Voor BGA 100, KMA 130 R,
KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R,
FSA 135, FSA 135 R en RGA 140.

Artikelnummer

Artikelnummer

Draagtas

0000 881 0507

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

0000 007 1045

Gebruik

REINIGEN EN OPRUIMEN
Geschikt voor bladblazers
BGA 57, BGA 86,
BGA 100

Vergemakkelijkt het verwijderen van zwaar
of nat vuil dankzij een hoge luchtsnelheid.

4241 708 6302

gebogen

BG 56, BG 86, BGE 71,
BGE 81, SHA 56

4282 708 6340

gebogen

BR 430, BR 500,
BR 550, BR 600

4282 708 6304

gebogen

BR 700, BR 800

4282 708 6360

recht

BR 430

4244 708 6301

recht

BR 450

4282 708 6370

recht

BR 500

4282 708 6350

recht

BR 600

4282 708 6302

recht

BR 700

4282 708 6303

gebogen

BR 800

Vorm
recht

Artikelnummer
4866 701 8301

Vlakke blaasmond

Maakt werken op grote oppervlakken
mogelijk door de breed gerichte luchtstroom,
parallel aan de bodem.

Ronde blaasmond

Voor krachtbesparend werken
door de rechte blaas- / zuigmond.

Verlengt de blaaspijp in vergelijking met de rechte standaard blaasmond. Om bij het
werk krachten te sparen, wordt het gebruik
van de tweede handgreep 4282 790 1700 aanbevolen.

Cilinderinhoud (cm3)

Nominale spanning (V)

Opgenomen vermogen (kW)

Gewicht (kg)

Blaaskracht ① (N)

Maximale luchtsnelheid (m/s)
met ronde / vlakke blaasmond

Luchtcapaciteit (m3/h)
met ronde / vlakke blaasmond

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Trillingswaarde rechts ③ (m/s2)

Reinigingsmachines

Artikelnummer
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4241 011 1750

27,2

–

–

4,1 ④

13

71 / –

700 / –

90

104

8,0

BenzineBladblazers
BG 56
BG 86

4241 011 1753

27,2

–

–

4,4 ④

BR 200

4241 011 1605

27,2

–

–

5,7 ④

12

67 / –

680 / –

96

103

3,0

BR 350

4244 011 1600

63,3

–

–

10,1 ④

17

90 / –

740 / –

98

106

3,9

–

10,2 ④

26

98 / –

850 / –

101

108

2,5

28

83 / –

1.090 / –

102

108

2,5

4244 011 1620

BR 430

63,3

–

15

76 / 89

755 / 620

90

104

2,5

BR 450

4244 011 1635

63,3

–

–

10,6 ④

BR 450 C-EF

4244 011 1632

63,3

–

–

11,5 ④

28

99 / –

1.090 / –

102

108

2,5

BR 500

4282 200 0020

64,8

–

–

10,1 ④

22

93 / –

925 / –

90

100

1,4

–

10,2 ④

32

106 / –

1.150 / –

100

108

1,8

35

88 / –

1.550 / –

101

109

2,5

4282 200 0022

BR 600

64,8

–

BR 700

4282 200 0021

64,8

–

–

10,8 ④

Br 800 C-E

4283 011 1603

79,9

–

–

11,7 ④

41

97 / –

1.700 / –

104

112

3,5

BGA 45

4513 011 5900

–

18

–

2,2 ⑤

5

44 / –

420 / –

76

87

3,2

BGA 57

4523 011 5960

–

36

–

2,3 ⑥

9

55 / 60

620 / 560

79

90

0,6

Set BGA 57
met AK 20 + AL 101

4523 011 5970

–

36

–

3,5 ⑦

9

55 / 60

620 / 560

79

90

0,6

Set BGA 57
met 2 × AK 20 + AL 101

4523 200 0006

–

36

–

3,5 ⑦

9

55 / 60

620 / 560

79

90

0,6

BGA 86

BA02 011 5900

–

36

–

2,8 ⑥

15

69 / 76

780 / 710

79

90

0,5

BGA 100

4866 011 5900

–

36

–

2,5 ⑥

17 ⑨

75 ⑨ / 81

840 ⑨ / 760

80

90

0,9

BGA 200

BA01 011 5900

–

36

–

3,2 ⑥

21 ⑨

84 ⑨ / –

940 ⑨ / –

80

91

0,7

Set BGA 200
met comfortdraagsysteem

BA01 200 0000

–

36

–

3,2 ⑥

21 ⑨

84 ⑨ / –

940 ⑨ / –

80

91

0,7

Accubladblazers

Elektrische Bladblazers
BGE 71

4811 011 1544

–

230

1,1

3,0 ⑧

9

– / 70

– / 485

85

100

1,0

BGE 81

4811 011 1552

–

230

1,4

3,3 ⑧

12

– / 82

– / 565

89

103

4,1

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Combinatie van luchtsnelheid en luchtcapaciteit
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

④ Gewicht zonder benzine, compleet
⑤ Gewicht inclusief accu
⑥ Gewicht zonder accu

STIHL Elektrostart

Borstriem / heupgordel

⬤/

•

–

•/–

–

–

–/–

2-MIX

⬤/⬤

⬤

–/–

–

–

–/–

2-MIX

⬤/–

⬤

–

–

–

2-MIX

⬤/

⬤

–

–

–

⬤

⬤/–

–

–

2-MIX

•
⬤/•

2-MIX

⬤/–

–

–

–

–

2-MIX

⬤/–

⬤

–/⬤

–

⬤

4-MIX®

⬤/

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

4-MIX®
4-MIX®

•
⬤/•
⬤/•

•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/⬤
•/⬤

•
•
–
–
–
–
–
–
–
–

4-MIX®

⬤/–

⬤

–/⬤

⬤

–

⬤/⬤

–

AI lijn

⬤/–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

–

–

–

–

–/–

–

AK systeem
AK systeem
AK systeem
AP systeem
AP systeem

•
⬤/•
⬤/•
⬤/•
⬤/•
⬤/

AP systeem

⬤/–

–

–

–

–

–/–

–

AP systeem

⬤/–

–

–

–

–

–/–

–

–

–/⬤

–

–

–

–

–/–

–

–/⬤

–

–

–

–

–/–

⑦ Gewicht inclusief accu, zonder lader
⑧ Gewicht zonder kabel
⑨ In boost

•
•

⑩ Prijs zonder accu en lader
Voor België is Recupel inbegrepen
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STIHL zijdelingse start

2-MIX

Aanbouwset voor zuiger

STIHL ElastoStart / ErgoStart

STIHL antivibratiesysteem

Ronde / vlakke blaasmond

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

Reinigingsmachines
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Reinigingsmachines

bladzuigers,
accessoires
en onderdelen
ƒ

SH 56
27,2 cm3 • 5,4 kg ①

Ideaal voor het reinigen van middelgrote oppervlakken.
Traploze toerentalregeling, ronde blaasmond.
Artikelnummer

4241 011 0928

● Voor privégebruik en professionals
● Om loof en snoeiafval te verwijderen en te
hakselen
● Ook bruikbaar als bladblazer
SH 86
27,2 cm3 • 5,8 kg ①

Ideaal om grote oppervlakken te reinigen. Traploze
toerentalregeling, ronde blaasmond, vlakke blaasmond,
vergrendelknop, STIHL ElastoStart, STIHL antivibratiesysteem,
HD2-ﬁlter
Artikelnummer

4241 011 0932

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires
vindt u vanaf pagina 16

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

289

Accessoire:
NIEUW
Aanbouw
opvangzak

Zie pagina 290
Incl. blaaspijp

NIEUW
SHA 56

④

36 V • 4,2 kg ②

Eerste accubladzuiger in het STIHL assortiment. Als
praktische 2-in-1-machine zowel bruikbaar om bladeren
en haagsnoeisel op te zuigen als om bladeren of papier
bij elkaar te blazen. Het ombouwen van bladzuiger naar
bladblazer is heel eenvoudig en gebeurt zonder gereedschap.
Uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi dankzij
een draaibare handgreep met variabele snelheidsregeling.
Als bladzuiger met extra handgreep vooraan, hakselmes in
metaal en gewatteerde draaggordel. De opvangzak wordt
aan de zuigpijp gehangen en biedt dankzij zijn asymmetrisch
design een maximale vrijheid voor de benen. Ruggedragen
opvangzak verkrijgbaar als accessoire. Als bladblazer met
ronde blaasmond en met in twee niveaus in de lengte
verstelbare blaaspijp. Platte blaasmond voor een hogere
luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.

Gebruiksklaar in één
draaibeweging

Set SHA 56 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer
SA02 200 0000 ⑤

Ongeacht of u de SHA 56 als bladzuiger of als bladblazer
gebruikt, de roterende handgreep staat bij beide toepassingen
borg voor een uitstekende ergonomie en een nog hoger
arbeidscomfort. De bladzuiger bouwt u zonder gereedschap
om tot een bladblazer – of omgekeerd. Daarvoor hoeft u
de handgreep alleen maar 180 graden te draaien, waarna
de SHA 56 weer comfortabel in de hand ligt. Via de
snelheidsregelaar in de handgreep regelt u traploos de
zuig- en blaaskracht van de SHA 56. De bijkomende, schuine
handgreep maakt dat de SHA 56, vooral bij gebruik als
bladzuiger, nog comfortabeler te manipuleren is.

SHE 71

SHE 81

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg ③

230 V • 1,4 kW • 4,5 kg ③

Optimaal voor gebruik rond het huis. Vlakke blaasmond,
blaasinrichting.

Voor grote oppervlakken en rondom de woning. Traploze
toerentalregeling, vergrendelknop, rubber handgreep, vlakke
blaasmond, blaasinrichting.

SHA 56 zonder accu en lader
Artikelnummer
SA02 011 7100 ⑤

Artikelnummer

4811 011 0819 ⑤

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

① Gewicht zonder benzine, compleet
② Gewicht zonder accu, in zuigmodus
③ Gewicht zonder kabel

Artikelnummer

4811 011 0840 ⑤

④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑤ Voor België is Recupel inbegrepen
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Stofreducerende opvangzak

Vlakke, gebogen blaasmond

45 l. Voor bijzonder stoﬃg werk.
Voor SH 56, SH 86, SHA 56,
SHE 71 en SHE 81. Voor gebruik
bij de SHA 56 is de 'aanbouwset
opvangzak’ te verkiezen.

Voor SH 56, SH 86, SHA 56,
SHE 71 en SHE 81.

Artikelnummer

Artikelnummer

4229 708 9701

4227 708 6300

NIEUW
AANBOUWSEt opvangzak

Reinigingsset
voor dakgoten

Schouderopvangzak 45 l voor
SHA 56. Beperkt het gewicht aan de
machine om onvermoeid te werken.
Aanbouwset met een opvangzak,
een bochtstuk en een adapter.
Gereedschapsloze montage aan de
SHA 56 mogelijk.

Voor het verwijderen van vuil
en bladeren. Ca. 3 m lange
blaasbuis, voor SH 56, SH 86,
SHE 71 en SHE 81.

Artikelnummer

Artikelnummer

Cilinderinhoud (cm3)

Nominale spanning (V)

Opgenomen vermogen (kW)

Gewicht (kg), inclusief accessoires

Geluidsdrukniveau ① (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ① (dB(A))

Trillingsniveau links / rechts ② (m/s2)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

Luchtcapaciteit (m3/h) in werking

4241 007 1003

Artikelnummer

SA02 007 1000

SH 56

4241 011 0928

27,2

–

–

5,4 ④

94

105

9,1 / 8,0

2-MIX

710

SH 86

4241 011 0932

27,2

–

–

5,8 ④

93

106

2,5 / 1,9

2-MIX

770

4,2 ⑤

83

96

0,8 / 0,8

SA02 011 7100

–

36

–

Benzinebladzuigers

Accubladzuigers⑨
in zuigmodus
SHA 56

NIEUW
in blaasmodus

Set SHA 56
met AK 20 + AL 101

Elektrische

in zuigmodus
SA02 200 0000

NIEUW

–

36

510
AK systeem

3,2 ⑤

81

96

1,1 ⑧ / –

5,4 ⑥

83

96

0,8 / 0,8

–

–
510
AK systeem

4,4 ⑥

81

96

1,1 ⑧ / –

1,1

4,1 ⑦

85

101

1,2 / 0,8

–

540

1,4

4,5 ⑦

88

103

5,6 / 2,6

–

610

in blaasmodus

–

BLADZUIGERS⑨
4811 011 0819

SHE 71

4811 011 0840

SHE 81

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

–
–

230
230

① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Combinatie van luchtsnelheid en luchtcapaciteit
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NIEUW
Service Kits
Met de Service Kits voor de STIHL benzinebladblazers
en -bladzuigers kan u eenvoudige onderhoudswerken
zelf uitvoeren. Hiervoor ontvangt u per kit een bougie,
een brandstoﬃlter en een vlies- of HD2-luchtﬁlter. Met
proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan u niet
alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of
beschadiging beschermen, maar verhoogt u tegelijk ook de
levensduur van uw machine. Behalve de combisleutel, die u
al bij uw STIHL machine ontvangen heeft, heeft u geen extra
gereedschap nodig voor het onderhoud.
Service Kit 33 voor BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85,
BR 45, SH 55, SH 85
Artikelnummer
4229 007 4100
Service Kit 36 voor BG 56, BG 66, BG 86 (machinenummer < 290821925),
SH 56, SH 86 (machinenummer < 290657469)
Artikelnummer
4241 007 4100

STIHL antivibratiesysteem

45

–

15

–

76 / 89 755 / 620

–

–

•

–

⬤/

•

⬤

⬤

45

⬤

⬤

–

⬤/⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

⬤

–

40

8

47 / –

560 / –

–

–

–

–

40

Ronde / vlakke blaasmond

Handmatige brandstofpomp

Volume opvangzak (l)

700 / –

Traploze toerentalregeling

Luchtcapaciteit (m3/h) met
ronde / vlakke blaasmond

71 / –

STIHL ErgoStart

Maximale luchtsnelheid (m/s)
met ronde / vlakke blaasmond

13

STIHL ElastoStart

Blaaskracht ③ (N)

Service Kit 37 voor BG 86 (machinenummer > 290871694),
SH 86 (machinenummer > 291051831)
Artikelnummer
4241 007 4101

–
⬤/

•

–
–

–

–
⬤/

•

8

47 / –

560 / –

–

9

– / 70

– / 485

45

–

–

–

–/⬤

–

–

12

– / 82

– / 565

45

–

–

–

–/⬤

⬤

–

④ Gewicht zonder benzine, compleet
⑤ Gewicht zonder accu
⑥ Gewicht inclusief accu, zonder lader

⑦ Gewicht zonder kabel
⑧ In boost
⑨ Voor België is Recupel inbegrepen
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De veegmachines in detail
ƒ
06 Gemakkelijk voortduwen

05 Nauwkeurig reinigen

04 PLAatsbesparende
opsLAg
03 Materiaal met
LAnge levensduur

02 Voor diverse
reinigingstaken

01 Stofarm
veegproces

Techniek

Comfort

01 Stofarm veegproces en luchtfilter
Houden bij het vegen zelfs de ﬁjnste deeltjes tegen.

04 PRAKTISCHE VUILOPVANGBAK
Door zijn grote volume neemt hij veel veegsel op, maar
slechts weinig plaats in. De machine kan plaatsbesparend
verticaal op de houder geplaatst worden, zonder dat de
inhoud eruit valt.

02 STIHL MULTICLEAN VEEGSYSTEEM
Zorgt ervoor dat de veegmachine verschillende soorten
vuil kan opnemen. Zelfs zwaar en nat vuil zoals drankblikjes of PET-ﬂessen zijn geen probleem. Met de extra
bezemrol van de STIHL MultiClean PLUS wordt ook
ﬁjn stof opgenomen. Het vuil wordt voor de machine
opgenomen, zodat het veeggoed niet onder de machine
klem kan zitten.
03 Materiaal met LAnge levensduur
Op de borstels van slijtvast nylon geeft STIHL vier jaar
garantie.

05 CENTRALE HOOGTEVERSTELLING EN
BORSTELDRUKKER
Maakt het mogelijk om de veegmachine aan verschillende
soorten ondergrond aan te passen. De zijwaarts uitstekende bezem en de borstelneerhouders zorgen ervoor
dat zelfs direct tegen muren of boordstenen alles wordt
gereinigd.
06 DUURZAME TRANSMISSIE EN ERGONOMISCHE
DUWSTANG MET HOOGTEVERSTELLING
Door het lage gewicht, de duurzame transmissie met optimale krachtoverbrenging en de ergonomisch gevormde
duwhendel kan u de machine gemakkelijk voortduwen.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

Veegmachines
ƒ

KG 550
Bakinhoud 25 l • Veegbreedte 55 cm • 6,0 kg

● Voor privégebruikers en professionelen
● Om wegen, parkeerplaatsen of
toegangswegen te reinigen

Voor vegen rond het huis. STIHL MultiClean veegsysteem,
8-voudige centrale hoogteverstelling, geleidingsrollen aan
de zijkanten, geschikt voor buiten, 4 jaar garantie op de
slijtbestendige nylonborstels.
Artikelnummer

4860 019 4705

● Veegt groot, ﬁjn, zwaar en nat vuil
● Met eﬃciënt STIHL MultiClean en
MultiClean PLUS veegsysteem

KG 770
Bakinhoud 50 l • Veegbreedte 77 cm • 13,0 kg

Voor stofarm vegen van grotere oppervlakken binnen en
buiten. STIHL MultiClean PLUS veegsysteem, 8-voudige
centrale hoogteverstelling, stofarm veegproces,
borsteldrukker, ergonomisch gevormde in 2 standen
verstelbare duwstang, geleidingsrollen op de zijkanten,
transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop worden
opgeslagen, 4 jaar garantie op de slijtbestendige
nylonborstels.
Artikelnummer

4860 019 4706

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
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KGA 770

④

36 V • Bakinhoud 50 l • Veegbreedte 77 cm • 16,0 kg ①

De geschikte accuveegmachine voor grote oppervlakken, zowel
voor binnen als buiten. STIHL MultiClean PLUS veegsysteem,
8-voudige centrale hoogteverstelling, zijdelingse geleidingsrol,
transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop bewaard worden,
ergonomisch gevormde 2-voudig in de hoogte verstelbare
duwhendel, zeer licht en krachtbesparend bij het voortduwen
van de bezemschijven en bezemrollen door accu-aandrijving.
Daardoor is een bijzonder eﬃciënte reiniging van hoeken en
kanten mogelijk, zelfs wanneer de machine stilstaat. 4 jaar
garantie op de slijtvaste nylon borstels.
KGA 770 zonder accu en lader
Artikelnummer
4860 011 4703 ⑤

Bijhorende accu’s en meer handige
accessoires

Veegbreedte (cm)

Nominale spanning (V)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Voor oppervlakten tot … (m2)

Veegprincipe

Centrale hoogteverstelling

Afscherming voor overbrenging
met lange levensduur

Omringende afdichtingsrand + luchtﬁlter

Borstelneerhouders

Ergonomisch gevormde duwhendel

Accu-aandrijving
(voor bezemschijven / bezemrollen)

Binnenshuis:
tegels/dekvloer verzegeld

Buitenshuis: asfalt / uitgewassen
beton / straatstenen / straatkeien

KG 550

4860 019 4705

25

55

–

6,0

–

–

300

MultiClean

⬤

–

–

–

–

–/–

–/–

⬤/⬤/⬤/⬤

KG 770

4860 019 4706

50

77

–

13,0

–

–

1.500

MultiClean PLUS

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–/–

⬤/⬤

⬤/⬤/⬤/⬤

50

77

80

2.000

MultiClean PLUS

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/⬤

⬤/⬤

⬤/⬤/⬤/⬤

Artikelnummer

Bakinhoud (l)

vindt u vanaf pagina 16

Veegmachines

AccuVeegmachines⑤
KGA 770

4860 011 4703

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
⬤ Standaard

36 16,0 ① 64

① Gewicht zonder accu
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Prijs zonder accu en lader

④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑤ Voor België is Recupel inbegrepen
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De hogedrukreinigers in detail
ƒ
07 Gemakkelijke
bediening
08 Comfortabel transport
05 Handige opsLAg
04 Robuust en stabiel

06 Optimale dosering
09 Gemakkelijk
op te bergen

03 Krachtige aandrijving
02 Verhoogde levensduur
01 Aangepast aan
de reinigingsopdracht

Techniek

Comfort

01 Druk-/hoeveelheidsregeling en drukmeter
De werkdruk en de waterhoeveelheid kunnen traploos
aangepast worden aan de uit te voeren reinigingstaak. De
drukmeter op de machine geeft de ingestelde druk aan.

05 Geïntegreerde haspel
De PLUS modellen hebben een geïntegreerde
haspel voor het handig en veilig opbergen van de
hogedrukslang. Inklapbare zwengel voor transport en
opberging.

02 Messingpomp met keramische zuigers
De keramische zuigers maken de pomp zeer robuust en
garanderen zo een lange levensduur.
03 Borstelloze inductiemotor
De borstelloze inductiemotoren van de STIHL
hogedrukreinigers zijn bijzonder robuust en duurzaam.
04 HogedruksLAng met stalen bewapening
De met staalweefsel versterkte hogedrukslang is zeer
robuust en geschikt voor gebruik onder de zwaarste
omstandigheden.

06 Reinigingsmiddeltanks met doseersysteem
De machines zijn uitgerust met een geïntegreerde
2-liter tank voor het reinigingsmiddel. Dankzij
het doseersysteem kan u de dosering van het
reinigingsmiddel zeer eenvoudig aanpassen.
07 Comfortpistool met ROTERENDE
SNELKOPPELING en roterende spuitLAns
De roterende snelkoppeling maakt een snelle aansluiting
en ontkoppeling tussen het hogedrukpistool en de
hogedrukslang mogelijk. Met behulp van de roterende
spuitlans kan u de richting van de hogedrukstraal altijd
optimaal aanpassen aan de reinigingstaak.
08 Aluminium telescoopgreep
Hoogwaardige uitschuifbare telescoopsteel voor
comfortabel transport en plaatsbesparend opbergen.
09 Geïntegreerd opbergvak voor sproeiers
In het praktische opbergvak kunnen de sproeiers veilig
en goed beschermd worden opgeborgen.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
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Hogedrukreinigers
compactklasse
ƒ

● Om te reinigen rond het huis en in de
tuin, ook voor private voertuigreiniging ①

RE 80

● Voor vuile tuinmeubelen, trappen,
paden en terrassen
● Compacte, comfortabele en krachtige
instapmodellen

RE 80 X

● Met doordachte details en een
hoogwaardige uitrusting
NIEUW
re 80 X
Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Compacte, draagbare machine met een laag gewicht,
eenvoudig te vervoeren en plaatsbesparend op te bergen.
Met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende
sproeier, instelbare vlakstraalsproeier, sproeiset voor
reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend
en veilig direct op de hogedrukreiniger opgeborgen worden.
Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de
hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.
Artikelnummer

RE02 011 4505

NIEUW
re 80
Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Licht en compact instapmodel met een robuuste
hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare
vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. De
accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig direct op de
hogedrukreiniger opgeborgen worden. Snelkoppeling om de
hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het
pistool te verbinden.
Artikelnummer

RE02 011 4502

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen
X = Draagbare uitvoering
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Voordelen van onze nieuwe hogedrukreinigers RE 80 X en RE 80:

EENVOUDIG AAN TE
SLUITEN
Door de snelkoppeling kan
de hogedrukslang eenvoudig
met de hogedrukreiniger en
het pistool verbonden worden.

EENVOUDIG
op te bergen
De roterende sproeier,
vlakstraalsproeier en
sproeiset voor reinigingsmiddel kunnen rechtstreeks
aan de hogedrukreiniger
opgeborgen worden.

EENVOUDIG
SCHOONMAKEN
Breng de sproeiset
voor reinigingsmiddel
op de straalbuis aan om
het reinigingsmiddel
rechtstreeks aan de
waterstraal toe te voegen.

Zolang de
voorraad strekt!

NIEUW
re 90

re 100

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Max. 120 bar • max. 440 l/ h • 16,5 kg

Lichte en comfortabele hogedrukreiniger met een robuuste
hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare
vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel.
Opbergstand zodat de lans tijdens een rustpauze neergezet
kan worden, bovendien kunnen de accessoires plaatsbesparend en veilig op de machine weggeborgen worden.
Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de
hogedrukreiniger en het pistool te verbinden

Robuuste en compacte hogedrukreiniger met tal van
uitrustingen. Aluminium pompkop, stille inductiemotor,
ingebouwd chassis, sproeiset voor reinigingsmiddel met
spuitﬂes, roterende sproeier, vlakke verstelbare sproeier met
drukregeling, roterende snelkoppeling en snelkoppeling op
het pistool, opbergstand voor de spuitlans tijdens pauzes, 6 m
lange hogedrukslang, draaggreep.

Artikelnummer

Artikelnummer

RE02 011 4540

① Hou rekening met de lokale voorschriften betreﬀende reiniging van voertuigen

4950 012 4500
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NIEUW – Leverbaar
vanaf voorjaar 2022!
RE 100 PLUS CONTROL

re 110

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Max. 150 bar • max. 430 l/ h • 17,6 kg

Zeer comfortabele en lichte hogedrukreiniger met een PLUS
aan comfort. CONTROL-functie waarmee de druk via een
knop versteld kan worden en een aanduiding van de druk (in
leds) direct op het pistool. Slanghaspel (PLUS) waarmee de
hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen
is. 3-in-1-sproeikop met geïntegreerde roterende sproeier,
vlakstraalsproeier en sproeier voor reinigingsmiddel. De
accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig rechtstreeks op
de hogedrukreiniger opgeborgen worden.

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor
en een hoogwaardige aluminium pomp. Compact ontwerp
met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings
opklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en
het elektrisch snoer. Met roterende sproeier, instelbare
vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel.
Hogedrukslang van 7 m met een snelkoppeling om
ze met de machine en het pistool te verbinden.

Artikelnummer

Artikelnummer

RE02 011 4529

4950 011 4520

RE 100 PLUS CONTROL
Drukregeling en
drukaanduiding
Nadat tussen de zender en de hogedrukreiniger
een verbinding tot stand gebracht is, kunnen drie
verschillende drukniveaus ingesteld worden op het
pistool. De gebruiker krijgt via led-aanduidingen
informatie over het gekozen drukniveau.

Drukregeling
Met een druk op de knop stelt u drie
verschillende drukniveaus in.

Drukaanduiding
De led-aanduidingen
informeren de gebruiker over
de actueel ingestelde druk.
Initialiseren en
verbinden
Nadat tussen de zender
en de hogedrukreiniger
een verbinding tot stand
gebracht is, kan de gewenste
druk meteen op het pistool
ingesteld worden.

3-in-1-sproeier
Door de sproeier eenvoudig te verdraaien, kan u naar
keuze tussen een vlakstraalsproeier, een roterende
sproeier of een straal met reinigingsmiddel kiezen
zodat u ﬂexibel kan werken.

VLAkstraalsproeier
De standaardsproeier om vuil van
uiteenlopende oppervlakken te
verwijderen.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

Roterende sproeier
Om hardnekkig vuil op
ongevoelige oppervlakken te
verwijderen.
Schuimkop
Om water dat met reinigingsmiddel uit de tank in de hogedrukreiniger vermengd is, op
het oppervlak aan te brengen.

299

NIEUW
RE 110 PLUS
Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor,
een hoogwaardige aluminium pomp en een PLUS aan
comfort. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium
telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar opbergvak met
plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Met
roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en
sproeiset voor reinigingsmiddel. 8 m lange hogedrukslang
met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) waarmee de
hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

De passende accessoires

Artikelnummer

vindt u vanaf pagina 304

4950 011 4533

NIEUW – Leverbaar
vanaf voorjaar 2022!
re 120

RE 120 PLUS

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor
en een hoogwaardige aluminium pomp. Compact ontwerp
met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings
opklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en
het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend
hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange spuitlans.
Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en
sproeiset voor reinigingsmiddel. Hogedrukslang van
8 m met een snelkoppeling om ze met de machine
en het pistool te verbinden.

Krachtige hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor,
een hoogwaardige aluminium pomp en een PLUS aan
comfort. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium
telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar opbergvak met plaats
voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel
en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een
zeer lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare
vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. 9 m
lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel
(PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren
en op te bergen is.

Artikelnummer

Artikelnummer

4950 011 4540

4950 011 4550
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RE 130 PLUS

NIEUW
RE 140 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Bijzonder krachtige en robuuste hogedrukreiniger met
een omvangrijke uitrusting. Borstelloze inductiemotor,
hoogwaardige aluminium pomp en hogedrukslang met stalen
wapening. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium
telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar opbergvak met plaats
voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en
krachtbesparend hogedrukpistool met rubber greep en een
bijzonder lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare
vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel.
Duurzame en met staal verstevigde 9 m lange hogedrukslang
met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) en een stevige
aluminium oprolhulp waarmee de hogedrukslang eenvoudig te
manipuleren en op te bergen is.

De krachtigste hogedrukreiniger van de compacte categorie
van STIHL met een uitgebreide uitrusting. Borstelloze
inductiemotor, hoogwaardige aluminium pomp en hogedrukslang met stalen wapening. Compact ontwerp met
uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings opklapbaar
opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch
snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met
softgrip en een zeer lange spuitlans. Met roterende sproeier,
instelbare vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. Bestendige en met staal verstevigde 10 m lange
hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) en
een stevige aluminium oprolhulp waarmee de hogedrukslang
eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

Artikelnummer

Artikelnummer

4950 011 4560

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

4950 011 4580
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Hogedrukreinigers
middenklasse
ƒ

re 150
● Voor professionele toepassingen en
veeleisende gebruikers
● Op veel plaatsen inzetbaar, zoals in
garages en werkplaatsen
● De hoge druk pakt ook hardnekkig
vuil aan

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Krachtige en duurzame hogedrukreiniger met een uitgebreide
uitrusting. Messing hogedrukpomp, druk- / hoeveelheidsregeling
met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem
voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste
keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op het
pistool, opbergvak voor de sproeiers, 9 m hogedrukslang met
stalen wapening.
Artikelnummer

RE01 011 4500

RE 150 PLUS
Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Krachtige en duurzame hogedrukreiniger met een PLUS
aan comfort. Slanghaspel met extra oprolhulp, opklapbare
slinger, 12 m hogedrukslang met stalen wapening, messing
hogedrukpomp, druk- / hoeveelheidsregeling met manometer,
geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel,
instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende
sproeier, roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak
voor de sproeiers.
Artikelnummer

RE01 011 4502

REINIGEN EN OPRUIMEN
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Uw uitdaging – onze oplossing
Tuinmeubels, trappen, paden of terrassen die vuil geworden zijn, kleine
of grote schoonmaakwerken - wat u ook moet doen, we hebben altijd de
juiste oplossing voor u! Wij bieden u immers niet alleen een veelzijdig
assortiment hogedrukreinigers aan, maar ook een groot aantal accessoires
en reinigingsmiddelen die perfect op onze machines afgestemd zijn. De
reinigingsmiddelen worden exclusief in samenwerking met SONAX ontwikkeld
en geproduceerd. U wilt uw terras of uw tuinmeubels schoonmaken, maar u
weet niet zeker waar u op moet letten? Op stihl.be en stihl.nl vindt u onder
'Advies en inspiratie' nuttige informatie over schoonmaken rond het huis.

re 170

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • 648 l/h • 30,0 kg

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Zeer robuuste en krachtige hogedrukreiniger met een
uitgebreide uitrusting. Messing hogedrukpomp met slijtvaste
keramisch gecoate zuigers, druk- / hoeveelheidsregeling met
manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor
reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste
keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op
het pistool, opbergvak voor de sproeiers, 9 m hogedrukslang
met stalen wapening.

Zeer robuuste en krachtige hogedrukreiniger met een
PLUS aan comfort. Slanghaspel met oprolhulp, opklapbare
slinger, 12 m hogedrukslang met stalen wapening, messing
hogedrukpomp met slijtvaste keramisch gecoate zuigers,
druk- / hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde
tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare
vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende sproeier,
roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de
sproeiers.

Artikelnummer

Artikelnummer

RE01 011 4530

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

RE01 011 4531
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Textielslang met cassette
Watertoevoer en praktisch
opbergsysteem in één
Om uw hogedrukreiniger van water te voorzien stelt STIHL de
textielslang voor inclusief de praktische cassette om de slang
af en op te wikkelen. In combinatie met een slanghouder kan
de cassette direct op de hogedrukreiniger bewaard worden.
Zo kan u de textielslang altijd veilig en plaatsbesparend
opbergen.
Textielslang met cassette:
Slanghouder voor RE 110 tot RE 140 PLUS:
Slanghouder voor RE 150 tot RE 170 PLUS:

4910 500 8600
4950 790 5400
RE01 790 5400

303
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Accessoires
voor RE 80 –
RE 170 PLUS
ƒ

Wasborstel voor
grote oppervlakken
Ong. 285 mm breed. Voor de
reiniging van gevoelige oppervlakken.
Geïntegreerde, rubberen lip om de
watersporen te verwijderen, voor
RE 80 – RE 170 PLUS.
Artikelnummer

4910 500 6000

Reinigingsset voor
voertuigen

● Om de toepassingen uit te breiden
● Veelzijdige oplossingen om het werk te
verlichten
● Accessoires voor speciale
reinigingsopdrachten

Bestaat uit een wasborstel, een
speciale blaasmond voor voertuigen
en een gebogen blaasmond van
90°. Voor RE 90 – RE 130 PLUS, met
klikkoppeling (voor modellen van
voor 2022).
Artikelnummer

4910 500 6100

Vlakreiniger
RA 90
Ø 255 mm. Om middelgrote
oppervlakken snel en zonder spatten
te reinigen. Met drukinstelling,
klik- en bajonetkoppeling, voor
RE 80 – RE 170 PLUS.
Artikelnummer

4910 500 3900

RA 110
Ø 310 mm. Voor snel, spatvrij reinigen van
grote oppervlakken. Met drukinstelling,
voor RE 80 – RE 170 PLUS.
Artikelnummer

4910 500 3901

Roterende wasborstel
Ø 155 mm. Voor de eﬀectieve
reiniging van gevoelige
oppervlakken, met roterende
borstelkrans en verstelbare
werkhoek, voor RE 80 – RE 170 PLUS.

Artikelnummer

4910 500 5900

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Verlengstuk hogedrukslang kan niet op de slanghaspel worden opgerold

Platte textielslang met cassette
Lengte 12 m. Lagedrukslang inclusief
cassette om de slang comfortabel af en
op te wikkelen en plaatsbesparend op
te bergen. Kan direct op de machine
bewaard worden. Maximale temperatuur
van het voedingswater: 20 °C. Om de
cassette op de hogedrukreiniger te
bevestigen, is de slanghouder vereist.
Voor RE 110 – RE 170 PLUS.
Artikelnummer

4910 500 8600

Verlengstuk
hogedrukslang①
Voor meer reikwijdte.
Met snelkoppeling.

Lengte 7 m, textielweefsel voor RE 80 – RE 130 PLUS
Artikelnummer
4910 500 0801
Lengte 9 m, stalen wapening voor RE 80 – RE 170 PLUS
Artikelnummer
4910 500 0802
Lengte 20 m, stalen wapening voor RE 143 – RE 170 PLUS
Artikelnummer
4910 500 0803

NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
Slanghouder
In combinatie met de slanghouder
kan de textielslang met cassette
direct op de hogedrukreiniger
bewaard worden. Meer informatie
vindt u op pagina 303.

Voor RE 110 – RE 140 PLUS
Artikelnummer
4950 790 5400
Voor RE 150 – RE 170 PLUS (vergelijkbare afbeelding)
Artikelnummer
RE01 790 5400
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Natzandstraaluitrusting
Spuitlans Lang, gebogen
Lengte 1.080 mm. Robuuste, gebogen spuitlans met
blaasmond voor het reinigen van moeilijk toegankelijke
plaatsen, voor RE 80 – RE 170 PLUS.
Artikelnummer

Lengte 4 m. Voor het reinigen
van metselwerk en metalen
onderdelen. Het beste
resultaat met STIHL SB 90
straalgranulaat, voor
RE 80 – RE 170 PLUS.

4910 500 1900
Artikelnummer

4910 500 1800

Spuitlans-verlengstuk
Lengte 430 mm. Voor
RE 80 – RE 170 PLUS.
Artikelnummer

4910 500 0900

Terugstroomklep
incl. koppelingen 3⁄4"①

Buisreinigingsset
Lengte 15 m, buitendiameter:
slang 10 mm, kop 13,7 mm
(aan de vleugelmoer).
Geschikt voor buizen met een
kleine diameter. Met sproeier
voor RE 80 – RE 170 PLUS.
Artikelnummer

Verhindert het terugstromen van
water uit de hogedrukreiniger
in de drinkwaterleiding. Voor
RE 80 – RE 170 PLUS.
Artikelnummer

4900 500 5700

Schuimkop
Hoge reinigende werking door
lang hechtend schuim. Regelbare
richting van de sproeistraal
en regelbare spuithoek,
doseersysteem en grote
vulopening.

4910 500 8000

Aanzuigset
Lengte 3 m. Voor drukloze
watervoorziening uit regentonnen
en regenputten. Het gebruik
van een waterﬁlter wordt
geadviseerd, voor RE 80 –
RE 170 PLUS.
Artikelnummer

4910 500 0500

Waterfilter

Voor RE 80 – RE 143
Artikelnummer
4910 500 9600

Beschermt de pomp tegen vuil uit de watertoevoer,
3⁄4"-aansluiting. Voor RE 80 – RE 170 PLUS.

Voor RE 150 – RE 170 PLUS
Artikelnummer
4910 500 9601

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Neem de voorschriften van het waterleidingbedrijf in acht. Gebruik indien nodig de
voorgeschreven systeemscheiding (bv. terugslagklep) bij aansluiting op de waterleiding.

4910 500 5400
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Reinigingsmiddelen voor
hogedrukreinigers
ƒ

Autoshampoo CC 100
Voor het verwijderen van typisch
straatvuil zoals zout, stof en
insectenresten van alle soorten
voertuigen. Schuimend,
hoogwaardige wascomponenten,
stralende glans, lang
aanhoudend afpareleﬀect.
1l
Artikelnummer

0782 516 9300 ①

Universele reiniger CU 100

● Optimaal afgestemd voor gebruik in STIHL
hogedrukreinigers
● Geschikte reinigingsmiddelen voor elk
reinigingswerk
● Straalgranulaat voor het hardnekkigste vuil

Om verschillende soorten vuil op
harde oppervlakken rond het huis
en de tuin voorzichtig te reinigen.
Geschikt voor lak, metaal, steen,
kunststof en glasoppervlakken.

1l
Artikelnummer

0782 516 9100 ①

Professionele universele
reiniger CP 200
Voor professionele
toepassingen en alle harde
oppervlakken met
uitzondering van textiel.
Verwijdert verschillende
soorten vuilaanslag zoals
olie- en vetvlekken, roet,
stof en insectenresten.
1l
Artikelnummer

0782 516 9200 ①

10 l
Artikelnummer

0782 516 9201 ①

Reiniger voor stenen
en gevels CS 100
Voor oppervlakken van hardsteen,
beton, hout, tegels en gevels.
Verwijdert eﬀectief hardnekkige
groene aanslag, vuil van
uitlaatemissies, roet en stof.

5l
Artikelnummer

0782 516 9500 ①

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Basisprijs per liter
② Basisprijs per kg

Reiniger voor velgen CR 100

STRAALGRANULAAT SB 90

Voor het moeiteloos verwijderen
van hardnekkig vuil. Voor alle
lichtmetalen en stalen velgen.

Voor zand- en waterstralen van
harde oppervlakken zoals muren
en metaal. Verwijdert roest
of oude verf, zonder siliconen,
perfect afgestemd op alle
natzandstralers van STIHL.

500 ml
Artikelnummer

Emmer, 25 kg
Artikelnummer

0782 516 9400 ①
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Professionele
hogedrukreinigers
ƒ
RE 232
Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

● Voor landbouwers, gemeenten,
bosbedrijven en de bouwnijverheid
● Voor zwaar, dagelijks reinigingswerk en
extreme belasting

Ideale instapreiniger in de professionele klasse. Ergonomische
professionele STIHL spuitinrichting, hogedrukslang van 10 m
met stalen wapening, externe reinigingsmiddeluitgang en
-dosering, voedingskabelbevestiging, praktische houder voor
het spuitpistool.

Artikelnummer

4788 012 4500

● Met onderhoudsarme motor- en
pompeenheid met lange levensduur
● Hoogwaardige ergonomie en uitgebreide
standaarduitrusting

RE 272 PLUS
Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Hogedrukreiniger met langzaam lopende motor en een PLUS
aan comfort. Haspel met extra oprolhulp, hogedrukslang van
15 m met stalen wapening, tweede spuitlans met roterende
sproeier, slijtvaste keramisch gecoate zuigers, ergonomische
professionele STIHL sproeiuitrusting, reinigingsmiddeltank,
druk- / hoeveelheidsregeling, drukmeter, grote waterﬁlter.

Artikelnummer

4788 012 4512

PASSENDE REINIGINGSEN ONDERHOUDSPRODUCTEN
vindt u vanaf pagina 308

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen
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RE 282 PLUS
Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Hogedrukreiniger met hoog vermogen en een PLUS
aan comfort. Langzaam lopende motor, haspel met extra
oprolhulp, hogedrukslang van 15 m met stalen wapening,
tweede spuitlans met roterende sproeier, 400 V netspanning,
slijtvaste keramisch gecoate zuigers, ergonomische
professionele STIHL sproeiuitrusting, reinigingsmiddeltank,
druk- / hoeveelheidsregeling, drukmeter, grote waterﬁlter.
Artikelnummer

4788 012 4521

RE 362

RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Hogedrukreiniger met een lange levensduur, ook bij
dagelijks continubedrijf. Robuuste pompconstructie,
massieve keramische zuigers, ergonomische professionele
STIHL sproeiuitrusting, twee reinigingsmiddeltanks, per
knop omschakelbaar, stroomkabelbevestiging, opklapbare
duwhendel voor vlot transport.

Hogedrukreiniger met een lange levensduur, ook bij dagelijks
continubedrijf met een PLUS aan comfort. Slanghaspel
met hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede
spuitlans met roterende sproeier, robuuste pompconstructie,
massieve keramische zuigers, ergonomische professionele
STIHL sproeiuitrusting, twee reinigingsmiddeltanks per knop
omschakelbaar, opklapbare duwhendel voor vlot transport.

Artikelnummer

Artikelnummer

4780 012 4510

De passende accessoires
vindt u vanaf pagina 312

4780 012 4518
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Accessoires
voor RE 232 –
RE 362 PLUS
ƒ

Roterende wasborstel
Professionele uitrusting, verwisselbare borstels,
verstelbare werkhoek, borstels van natuurlijk materiaal,
voor RE 232 – RE 362 PLUS.
Met schroefkoppeling
Artikelnummer
4925 500 3000
Met snelkoppeling
Artikelnummer
4925 500 5900

● Voor het uitrusten van professionele
machines
● Speciale mondstukken, wasborstels
en andere uitbreidingen voor speciaal
reinigingswerk

Spuitlans
Recht, zonder sproeier① . Voor RE 232 – RE 362 PLUS.
Met schroefkoppeling
Lengte
Artikelnummer

350 mm
4925 500 0900

Lengte
Artikelnummer

500 mm
4925 500 0909

Lengte
Artikelnummer

1.070 mm
4925 500 0918

Lengte
Artikelnummer

1.800 mm
4925 500 0947

Lengte
Artikelnummer

2.500 mm
4925 500 0948

Met snelkoppeling
Lengte
Artikelnummer

350 mm
4925 500 0960

Lengte
Artikelnummer

500 mm
4925 500 0961

Lengte
Artikelnummer

1.070 mm
4925 500 0962

Lengte
Artikelnummer

1.800 mm
4925 500 0963

Lengte
Artikelnummer

2.500 mm
4925 500 0964

Tip voor professionele gebruikers
Onze professionele machines worden standaard geleverd met
rechte spuitlansen en 30° hogedruksproeiers. Met de geschikte
accessoires kan u uw reinigingswerk optimaliseren. Voor moeilijk
toegankelijke plaatsen is een gebogen spuitlans de betere
keuze.
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Gebruik van sproeierbeschermkap aanbevolen

313

Gerichte straalsproeier
0°

Straalhoek 0°, extreem
harde, gerichte straal.

Spuitlans
Afgebogen, zonder sproeier①.
Voor RE 232 – RE 362 PLUS. Lengte 1.070 mm.

Grootte spuitmond 0004
voor RE 232, RE 272 PLUS
Artikelnummer
4900 502 1003

Met schroefkoppeling
Artikelnummer
4925 500 0908

Grootte spuitmond 0005
voor RE 282 PLUS
Artikelnummer
4900 502 1004

Met snelkoppeling
Artikelnummer
4925 500 1900

Voor RE 108 – RE 162 PLUS.

Vlakstraalmonden
Artikelnummer

Straalhoek 30°, universele sproeier
voor alle soorten reiniging met
krachtige prestaties op grote
oppervlakken.

4900 500 1903

Spuitlans met roterende sproeier
In rechte uitvoering. Snel roterende gerichte straal tegen
bijzonder hardnekkig vuil, voor grote oppervlakken.

30°

Grootte spuitmond 25035
voor RE 272 PLUS
Artikelnummer
4900 502 1021

Grootte spuitmond 2505
voor RE 281, RE 281 PLUS
Artikelnummer
4900 502 1031

Grootte spuitmond 2504
voor RE 232
Artikelnummer
4900 502 1029

Grootte spuitmond 25065
voor RE 361, RE 361 PLUS
Artikelnummer
4900 502 1034

Grootte spuitmond 25045
voor RE 282 PLUS
Artikelnummer
4900 502 1030

Met schroefkoppeling
W12 040 voor RE 271, RE 271 PLUS
Artikelnummer
4900 500 1640
W12 050 voor RE 281, RE 281 PLUS
Artikelnummer
4925 500 1605

SPROEIERBESCHERMKAP

W11 065 voor RE 362, RE 362 PLUS
Artikelnummer
4900 500 1628

Beschermt de hogedruksproeier tegen
mechanische beschadiging. Wordt
stevig op de sproeier gemonteerd,
voor RE 232 – RE 362 PLUS.

Met snelkoppeling
W12 040 voor RE 232, RE 272 PLUS
Artikelnummer
4925 500 8304

Artikelnummer

4900 502 0900

W12 050 voor RE 282 PLUS
Artikelnummer
4925 500 8306
W11 065 voor RE 362, RE 362 PLUS
Artikelnummer
4925 500 8302

Adapter
schroefkoppeling / snelkoppeling
Adapter om spuitlansen /
accessoires met schroefkoppeling
aan te sluiten op de professionele
sproeiuitrusting met een
snelkoppeling.

Roterende sproeiers
(turbosproeiers, vuilfrees)
Tegen bijzonder hardnekkig
vuil. Snel roterende,
gerichte straal, voor grote
oppervlakken.

W12
Artikelnummer
W11

W12 040 voor RE 232, RE 272 PLUS
Artikelnummer
4900 500 1641
W11 060 voor RE 361, RE 361 PLUS
Artikelnummer
4900 500 1665

4925 500 6700
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Schuimkop
Hoge reinigende werking door
lang hechtend schuim. Sproeistraal
verticaal of horizontaal regelbaar,
regelbare spuithoek, doseerknop
voor reinigingsmiddelconcentraat,
1-literﬂes met grote vulopening,
voor RE 232 – RE 362 PLUS.
Artikelnummer

4925 500 9600

Verlengstuk
hogedrukslang①
Vergroot het werkbereik.
Als slangverlengstuk alleen
te gebruiken met adapter.
Uit versterkt staalweefsel.
DN 06, M24 × 1,5 voor RE 232 – RE 282 PLUS
Lengte
Artikelnummer

10 m
4925 500 0840

Lengte
Artikelnummer

20 m
4925 500 0841

Aanzuigset
DN 08, M27 × 1,5 voor RE 362 – RE 362 PLUS

Lengte 3 m, 3⁄4". Professionele
uitrusting. Het gebruik van een
waterﬁlter wordt geadviseerd.
Voor RE 232 – RE 362 PLUS.
Artikelnummer

4925 500 0500

Lengte
Artikelnummer

10 m
4925 500 0842

Lengte
Artikelnummer

15 m
4925 500 0843

Lengte
Artikelnummer

20 m
4925 500 0844

DN 10, M27 × 1,5 voor RE 361
Lengte
Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
Zolang de voorraad strekt!

20 m
4925 500 0845

① Verlengstuk hogedrukslang kan niet op de slanghaspel worden opgerold
② Hogedrukreiniger alleen met een terugstroomklep op de waterleiding aansluiten

Natzandstraaluitrusting
Verwijdert vet van muren,
verwijdert verf of roest op metaal.
Voor STIHL straalgranulaat SB 90.
Voor sporadisch gebruik met
snelkoppeling voor RE 271 en
RE 271 PLUS.
Artikelnummer

4900 500 1801

Waterfilter
3⁄4". Beschermt de pomp tegen
vuil uit de watertoevoer.
Voor RE 232 – RE 282 PLUS
Artikelnummer
4900 500 5405

Voor RE 362 – RE 362 PLUS
Artikelnummer
4900 500 5401

Adapter voor hogedrukslang
Voor de verbinding van
hogedrukslangen.

M24 × 1,5 voor RE 232 – RE 282 PLUS
Artikelnummer
4925 503 0800
M27 × 1,5 voor RE 362 – RE 362 PLUS
Artikelnummer
4925 503 1205

Terugstroomklep
incl. koppelingen 3⁄4"②
Verhindert het terugstromen van
water uit de hogedrukreiniger
in de drinkwaterleiding.
Voor RE 232 – RE 282 PLUS
Artikelnummer
4900 500 5700

Buisreinigingssets
Zeer ﬂexibel, ook in smalle
buizen. Met sproeier,
voor RE 232 – RE 362 PLUS.
Met schroefkoppeling
Lengte
Artikelnummer

10 m
4900 500 1716

Lengte
Artikelnummer

20 m
4900 500 1721

Met snelkoppeling
Lengte
Artikelnummer

10 m
4925 500 8000

Lengte
Artikelnummer

20 m
4925 500 8001

Voor RE 362 – RE 362 PLUS
Artikelnummer
4900 500 5701
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Min. waterdebiet (l/h)

Max. waterdebiet (l/h)

Max. wateraanvoertemperatuur (°C)

Gewicht, bedrijfsklaar (kg)

Opgenomen vermogen (kW)

Geluidsdrukniveau ② (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ② (dB(A))

Trillingswaarde ③ (m/s2)

RE 80 X

NIEUW

RE02 011 4505

10 – 90

120

330

430

40

7,0

1,7

75,0

89,0

≤ 2,5

RE 80

NIEUW

RE02 011 4502

10 – 90

120

330

430

40

7,0

1,7

75,0

89,0

≤ 2,5

RE 90

NIEUW

RE02 011 4540

10 – 100

130

350

440

40

8,0

2,1

76,0

90,0

≤ 2,5

RE 100 PLUS CONTROL NIEUW

RE02 011 4529

10 – 110

150

350

450

40

9,0

2,1

76,0

89,0

≤ 2,5

RE 100

4950 012 4500

10 – 110

120

380

440

40

16,5

1,7

67,0

81,0

≤ 2,5

RE 110

4950 011 4520

10 – 110

150

380

430

40

17,6

1,7

73,0

85,0

≤ 2,5

4950 011 4533

10 – 110

150

380

430

40

20,3

1,7

73,0

85,0

≤ 2,5

4950 011 4540

10 – 125

160

400

480

40

20,0

2,1

74,0

86,0

≤ 2,2

4950 011 4550

10 – 125

160

400

480

40

21,2

2,1

74,0

86,0

≤ 2,2

4950 011 4560

10 – 135

170

420

500

40

21,2

2,3

74,0

86,0

≤ 2,2

4950 011 4580

10 – 145

180

430

510

40

22,7

2,5

74,0

86,0

≤ 2,5

Artikelnummer

Max. druk ① (bar)

Reinigingsmachines

Werkdruk (bar)
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Hogedrukreinigers compactklasse④

RE 110 PLUS

NIEUW

RE 120
RE 120 PLUS

NIEUW ⑥

RE 130 PLUS
RE 140 PLUS

NIEUW

Hogedrukreinigers

middenklasse④

RE 150

RE01 011 4500

10 – 140

180

540

612

60

30,0

2,9

71,0

85,0

< 2,5

RE 150 PLUS

RE01 011 4502

10 – 140

180

540

612

60

31,0

2,9

71,0

85,0

≤ 2,5

RE 170

RE01 011 4530

10 – 150

180

570

648

60

30,0

3,3

71,0

85,0

< 2,5

RE 170 PLUS

RE01 011 4531

10 – 150

180

570

648

60

31,0

3,3

71,0

85,0

≤ 2,5

Professionele hogedrukreinigers④
RE 232

4788 012 4500

145

200

590

660

60

36,0

3,2 ⑤

75,7

89,9

≤ 2,5

RE 272 PLUS

4788 012 4512

45 – 150

200

560

620

60

42,0

3,0 ⑤

72,4

86,6

≤ 2,5

RE 282 PLUS

4788 012 4521

60 – 160

200

700

760

60

42,0

3,5 ⑤

73,4

87,6

≤ 2,5

72,0

6,3 ⑤

76,0

87,5

≤ 2,5

79,0

6,5 ⑤

76,0

87,5

≤ 2,5

RE 362
RE 362 PLUS

⬤ Standaard
Optie (accessoire)

•

Zolang de voorraad strekt!

4780 012 4510
4780 012 4518

X = Draagbare uitvoering

35 – 180
35 – 180

250
250

1.000
1.000

1.080
1.080

60
60

① Maximaal toegelaten systeemdruk
② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s2 (RE 90), 2,0 m/s2 (vanaf RE 100), met vlakstraalmond

Netspanning (V/fasen/Hz)

Toerental (min-1)

Sproeiset voor reinigingsmiddel/
reinigingsmiddeltank /
externe reiningsmiddeluitgang

Reinigingsmiddeltank,
transparant (l)

Doseersysteem reinigingsmiddel

Hogedrukslang (lengte in m)

Hogedrukslang met stalen wapening

Comforthogedrukpistool met
draaibare straalbuis en softgrip

Aluminium pompkop / messing
pompkop / keramische zuigers

Druk- / hoeveelheidsregeling
aan de machine / het pistool

Drukmeter

Aluminium telescoopgreep

Transportgreep

Opklapbare houder voor sproeier

Snelkoppeling voor hogedrukslang

Geïntegreerde haspel voor
hogedrukslang

Roterende snelkoppeling

Roterende sproeier /
2e spuitlans met roterende sproeier

REINIGEN EN OPRUIMEN
Lengte stroomsnoer (m)
5

230 / 1~ / 50

20.000

⬤/–/–

0,5

–

5

–

–

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

20.000

⬤/–/–

0,5

–

5

–

–

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

21.000

⬤/–/–

0,5

–

6

–

–

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

20.000

–/⬤/–

0,5

–

6

–

–

⬤/–/–

–/⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

–

6

–

–

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

–

7

–

–

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

–

8

–

–

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

–

8

–

⬤

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

–

9

–

⬤

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

–

9

⬤

⬤

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

⬤/–/–

0,5

–

10

⬤

⬤

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

–/⬤/⬤

2

⬤

9

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

–/⬤/⬤

2

⬤

12

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

–/⬤/⬤

2

⬤

9

⬤

⬤

–/⬤/⬤

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.850

–/⬤/⬤

2

⬤

12

⬤

⬤

–/⬤/⬤

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2.800

–/–/⬤

–

⬤

10

⬤

⬤

–/⬤/–

–/–

–

–

⬤

–

–

–

⬤

–/

5

230 / 1~ / 50

1.450

–/⬤/⬤

2,5

⬤

15

⬤

⬤

–/⬤/⬤

⬤/–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

⬤

–/⬤

5

400 / 3~ / 50

1.450

–/⬤/⬤

2,5

⬤

15

⬤

⬤

–/⬤/⬤

⬤/–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

⬤

–/⬤

5

400 / 3~ / 50

1.450

–/⬤/⬤

2,5 + 2,5

⬤

10

⬤

⬤

–/⬤/⬤

⬤/⬤

⬤

–

–

–

–

–

⬤

–/

5

400 / 3~ / 50

1.450

–/⬤/⬤

2,5 + 2,5

⬤

15

⬤

⬤

–/⬤/⬤

⬤/⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

–/⬤

④ Bij gebruik van STIHL hogedrukreinigers moet u de plaatselijke voorschriften inzake afvalwater naleven
⑤ De elektrische installatie ter plaatse moet geschikt zijn voor dit vermogen
⑥ Leverbaar vanaf voorjaar 2022!

•
•
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Reinigingsmachines

De alleszuigers in detail
ƒ

05 Doordachte
opbergmogelijkheden

01 Efficiënt
filtersysteem

06 Comfortabel werken

02 BLAasfunctie

07 Eenvoudige
filterreiniging

03 Flexibel wisselen tussen
nat en droog zuigen

04 Aanpassing aan de vloerbekleding

Techniek

Comfort

01 MULTIFILTERSYSTEEM
Het multiﬁltersysteem ﬁltert doeltreﬀend zowel groot als
ﬁjn stof. Het ﬁlterelement kan gereinigd worden en is dus
hygiënisch, zuinig en milieuvriendelijk.

04 COMBI ZUIGMOND
Wanneer het tapijt in een vlakke vloer overgaat, kan
de zuigmond met een voetschakelaar gemakkelijk
omgeschakeld worden.

02 BLAASFUNCTIE
Om moeilijk toegankelijke plekken schoon te maken.
Daarvoor plaatst u de zuigbuis op de aansluiting voor de
afvoerlucht.

05 GEÏNTEGREERDE BOX VOOR ACCESSOIRES
Afhankelijk van het model kunnen de talrijke accessoires
op speciﬁeke houders in een geïntegreerde box bewaard
worden. Met houder voor zuigslang en elektriciteitssnoer.

03 NAT EN DROOG ZUIGEN
De alleszuigers van STIHL kunnen zowel natte als droge
oppervlakken reinigen. De nieuwe SEA 20 kan uitsluitend
op droge oppervlakken gebruikt worden.

06 INSCHAKELAUTOMAAT / CONTACTDOOS
De zuiger wordt automatisch via het op de contactdoos
aangesloten elektrische gereedschap in- en uitgeschakeld.
07 FILTERREINIGING
Altijd een optimaal vermogen door de eenvoudige en
snelle reiniging van het ﬁlterelement.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
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alleszuigers
ƒ

NIEUW
Leverbaar vanaf
voorjaar 2022!

SEA 20

③

10,8 V • 1,1 kg ①

● Accuhandzuiger om kleine, droge
oppervlakken in de woning, de garage en
de auto schoon te maken.
● Alleszuiger (nat en droog) voor private
toepassingen in en om de woning, en
voor professioneel gebruik in ateliers, bij
schoonmaakdiensten en in de industrie

Praktische accuhandstofzuiger om kleine droge oppervlakken
in de garage, de werkplaats of in de auto te stofzuigen en
schoon te maken. Met afneembare opvangbak die eenvoudig
leeggemaakt en gereinigd kan worden. Voegenzuigmond en
universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk voor
verschillende toepassingen. Doordat u hem kan vastzetten
blijft hij continu werken zonder hiervoor de schakelhendel in
te drukken. Uitstekende ﬁlterwerking dankzij het ﬁltersysteem
op twee niveaus. De laadtoestand van de accu AS 2 is na een
druk op de knop zichtbaar op een led-indicator. De SEA 20 is
verkrijgbaar in set of als aparte machine.

● Talrijke, hoogwaardige accessoires
Inbegrepen in de set:
1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standaardlader AL 1
1 × voegenzuigmond
1 × universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk
1 × verlengstuk
1 × zuigslang
1 × tas
SEA 20 aparte machine zonder accu en lader
Artikelnummer
SA03 011 7300
Set SEA 20 met AS 2 en AL 1
SA03 011 7310
Artikelnummer

Pagina

323

Accessoire:
Papierfilter voor SEA 20
De papierﬁlter van de SEA 20 reinigt u heel gemakkelijk
door hem gewoon uit te kloppen. Daardoor kan u hem langer
gebruiken. We bevelen toch aan om de papieren ﬁlter af en
toe te vervangen om het vermogen en de betrouwbaarheid
van de accuhandstofzuiger te behouden.
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen
① Gewicht zonder accu en zuigmonden
② Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van
de afzonderlijke componenten
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450

REINIGEN EN OPRUIMEN
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Reinigingsmachines

se 33

se 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Voor het reinigen van droge en natte oppervlakken rondom
het huis en voor het reinigen van auto’s. Geschikt voor tal van
toepassingen dankzij een breed assortiment aan accessoires.
Omschakelbare vloerzuigmond voor ﬂexibele omschakeling
tussen nat- en droogzuigen, blaasfunctie door de zuigpijp
op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, 2-delige zuigpijp
voor een goede ergonomie. Ideale opberging van accessoires
rechtstreeks op de machine, voegenzuigmond, vloerzuigmond, 2 m lange zuigslang.

Voor het verwijderen van stof, vuil en vocht - binnen en buiten.
Naar keuze nat of droog zuigen, blaasfunctie door de zuigpijp
op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, meervoudig
ﬁltersysteem, ﬁlterreiniging, omschakelbare vloerzuigmond,
universele zuigmond, voegenzuigmond.

Artikelnummer

Artikelnummer

SE01 012 4400

4784 012 4400

SE 62 E
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Contactdoos met inschakelautomaat (E) voor het aansluiten
van elektrisch gereedschap. Naar keuze nat of droog zuigen,
blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting
te bevestigen, meervoudig ﬁltersysteem, ﬁlterreiniging,
3,5 m lange zuigslang, uitschuifbare zuigbuis, omschakelbare
vloerzuigmond, universele zuigmond, voegenzuigmond,
adapter voor elektrisch gereedschap.
Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen

E = Inschakelautomaat / contactdoos
M = Stofklasse

4784 012 4403

321

SE 122

SE 133 ME

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Met meertrapsﬁltersysteem, geïntegreerde accessoirebox
en houder voor zuigbuis. Naar keuze nat of droog zuigen,
ﬁlterreiniging, ﬁlterelement / -zak, zwenkwielen met
vastzetrem, roestvrijstalen handbuis met snelkoppeling.

Krachtige alleszuiger met inschakelautomaat, stofklasse M.
Automatische ﬁlterreiniging zonder verlies van zuigkracht,
automatische stroomregeling, traploze toerentalregeling,
met een houder voor gereedschapskisten, antistatische
adapter om de stofzuiger aan te sluiten op elektrisch en
accugereedschap.

Artikelnummer

Artikelnummer

4774 012 4400

4786 012 4430

SE 122 E
1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Inschakelautomaat, contactdoos (E), naar keuze nat en droog
zuigen, meervoudig ﬁltersysteem, ﬁlterreiniging, ﬁlterelement /
-zak, zwenkwielen met vastzetrem, roestvrijstalen handbuis met
snelkoppeling, roestvrijstalen zuigbuis, universele zuigmond,
vloer- / voegenzuigmond, toerentalregeling, progressief starten,
naloopschakeling, adapter voor elektrisch gereedschap,
geïntegreerde accessoirebox en houder voor zuigbuis.
Artikelnummer

4774 012 4405

Gecertificeerde alleszuiger
Stofklasse M
In bouwbedrijven en ambachtelijke bedrijven die grote
hoeveelheden stof produceren zijn robuuste alleszuigers
onmisbaar om de ruimtes schoon te houden.

M
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Reinigingsmachines

Accessoires
voor
alleszuigers
ƒ

Filterzakken
Verpakking met 5 stuks.
Gemaakt van papier.
Voor SE 33
Artikelnummer

SE01 500 9000

Verpakking met 5 stuks.
Gemaakt van stevig,
scheurvast vliesmateriaal.
Voor SE 60, SE 60 E
Artikelnummer
4901 500 9015
Voor SE 61, SE 61 E, SE 62, SE 62 E
Artikelnummer
4901 500 9004
Voor SE 90
Artikelnummer

● Uitbreidingen voor uiteenlopende
gebruiksmogelijkheden
● Mondstukken voor uiteenlopende
toepassingen
● Verlengbuis en adapter
● Zuigslangen

4901 500 9002

Met stofafsluiting
Voor SE 100
Artikelnummer

4901 500 9010

Voor SE 120, SE 120 E
Artikelnummer
4901 500 9031
Voor SE 121, SE 121 E
Artikelnummer
4901 500 9003
Voor SE 122, SE 122 E
Artikelnummer
4901 500 9007
Voor SE 133 ME
Artikelnummer

4901 500 9009

Afvalzakken
Voor een gemakkelijke en
stofvrije afvalverwijdering.
Set van 5 zakken, plastic,
voor SE 133 ME.

Artikelnummer

4901 903 4900

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
Zolang de voorraad strekt!

① Leverbaar vanaf
voorjaar 2022!

Filterelementen
Om achteraf te monteren of als vervanging.

NIEUW ① Papierﬁlter voor SEA 20
Artikelnummer
SA03 080 1900

PET-Filter voor SE 33
Artikelnummer
SE01 703 5900

Stevig papier voor SE 120, SE 120 E
Artikelnummer
4727 703 5900
Stevig papier voor SE 62 – SE 122 E
Artikelnummer
4709 703 5900
Sterk, uitwasbaar PET-vlies, zeer goed geschikt
voor natzuigen voor SE 62 – SE 122 E
Artikelnummer
4742 703 5900

Voegenzuigmond
(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 300 mm. Voor het reinigen
van moeilijk toegankelijke plaatsen.
Kunststof, voor SE 33 – SE 133 ME.
Artikelnummer

4901 502 2200

Radiatorzuigmond
(aansluiting Ø 36 mm)

Voor het reinigen van
verwarmingselementen en
jaloezieën. Voegenzuigmond
met speciaal borstelopzetstuk,
voor SE 33 – SE 133 ME.
Artikelnummer

4901 500 2610

Universele zuigmond
(aansluiting Ø 36 mm)

Voor langdurig, regelmatig natzuigen.
Roestvrij staal, voor SE 62 – SE 122 E
Artikelnummer
4901 501 0900

Breedte 115 mm. Kunststof met
pluizenborstel, bijv. voor autobekleding,
voor SE 33 – SE 133 ME.
Artikelnummer

4901 502 2300

PTFE-ﬁlter, stofklasse M, wasbaar,
voor SE 133 ME
Artikelnummer
4786 703 5902

Afgeschuind,
rubberen zuigmondstuk
NIEUW – Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
Set MINIZUIGMONDEN
Set accessoires voor de accuhandstofzuiger SEA 20 met telkens
drie verlengstukken en zuigmonden
die met elkaar gecombineerd kunnen
worden. Voor de reiniging van zeer
smalle of moeilijk toegankelijke
plaatsen, zoals de ruimtes tussen
verwarmingselementen.

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 185 mm. Voor het zuigen
van kwetsbare oppervlakken, voor
SE 33 – SE 133 ME.
Artikelnummer

4901 502 2400

Borstelmondstuk
(aansluiting Ø 36 mm)

Inbegrepen in de set:
3 × verlengstuk
3 × zuigmond
1 × transporttas

Lengte 230 mm. Voor het
reinigen van kwetsbare delen,
bijv. gestoﬀeerde meubels, voor
SE 33 – SE 133 ME.

Artikelnummer

Artikelnummer

SA03 007 1000

4901 502 2600
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Reinigingsmachines

Natzuigmond

Aluminium vloerzuigmond

(aansluiting Ø 36 mm)

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 300 mm. Voor natzuigen,
voor SE 33 – SE 133 ME.

Breedte 330 mm. Voor droogzuigen.
Uitneembaar borstelinzetstuk, voor
SE 62 – SE 133 ME.

Artikelnummer

Artikelnummer

4901 500 7200

Voegenzuigmond

4901 500 2700

Vloerzuigmonden
voor grote ruimtes

(aansluiting Ø 36 mm)

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 920 mm. Voor het reinigen
van verwarmingsketels en
bakovens. Metaal, voor
SE 33 – SE 133 ME.
Artikelnummer

Breedte 450 mm. Voor grote
oppervlakken. Aluminium,
in hoogte verstelbaar, met
uitwisselbaar inzetstuk.

4901 502 2201
Met borstelinzetstuk voor SE 62 – SE 133 ME
Artikelnummer
4901 500 2710

(aansluiting Ø 36 mm)

Met rubberlippen voor natzuigen
voor SE 62 – SE 133 ME
Artikelnummer
4901 500 2711

Breedte 400 mm. Voor natof droogzuigen. In hoogte
verstelbaar, voor SE 33 – SE 133 ME.

Handbuis, gebogen

Universele vloerzuigmond

(aansluiting Ø 36 mm)

Artikelnummer

Uit kunststof, met zuigkrachtregeling,
voor SE 61 – SE 61 E.

4901 500 2705

Artikelnummer

4901 502 3015

Combivloerzuigmond
(aansluiting Ø 36 mm)

Handbuis met mof

Breedte 280 mm. Met
voetomschakeling voor gladde
oppervlakken en tapijt. Voor
SE 33 – SE 122 E.
Artikelnummer

(aansluiting Ø 36 mm)

Met snelkoppeling,
voor SE 122 – SE 122 E.

4901 500 2503

Artikelnummer

4901 500 4702

Vloer variomondstuk

Verbindingsstuk

(aansluiting Ø 36 mm)

(aansluiting Ø 50 mm)

Wordt gebruikt voor het zuigen
van gladde oppervlakken en
tapijten, breedte 260 mm,
voor SE 61 – SE 122 E.

Voor aansluiting op zuigslangen,
voor SE 60 – SE 60 E.

Artikelnummer

Artikelnummer

4901 500 2701

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
Zolang de voorraad strekt!

① Handbuis inbegrepen

4901 503 1200

Zuigslangen

Adapter voor
elektrische werktuigen

Ø 32 mm × 3,5 m, voor SE 61, SE 61 E
Artikelnummer
4901 500 0561

Voor directe aansluiting van elektrische werktuigen met
afzuigmogelijkheden op de zuigslang.

Ø 32 mm × 3,5 m, voor SE 33 – SE 62 E ①
Artikelnummer
4901 500 0518
Ø 36 mm × 3,0 m, voor SE 122 – SE 133 ME
Artikelnummer
4901 500 0504

Met adapter voor elektrische
werktuigen.

Ø 27 mm x 3,5 m, voor SE 33 – SE 62 E
Artikelnummer
4901 500 0520
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Ø 32 mm, voor SE 61 en SE 61 E (niet afgebeeld)
Artikelnummer
4901 503 1510
Ø 27 mm, antistatisch, voor SE 61 – SE 122 E (niet afgebeeld)
Artikelnummer
4901 503 1502
Ø 32 mm, zuigkrachtregeling, voor SE 62 en SE 62 E
(niet afgebeeld)
Artikelnummer
4901 503 1509
Ø 36 mm, snelkoppeling, voor SE 122 – SE 133 ME
Artikelnummer
4901 500 7301

Slangmoffen
Ø 27 mm x 3,5 m, voor SE 122 – SE 133 ME
Artikelnummer
4901 500 0503

Draaibaar, aan de zijde van de houder.
Ø 50 / 27 mm
Artikelnummer

4901 503 1501

Ø 50 / 36 mm
Artikelnummer

4901 503 1500

Ø 50 / 32 mm
Artikelnummer

4901 503 1505

Ø 50 / 50 mm
Artikelnummer

4901 503 1504

Ø 32 mm x 3,5 m, voor SE 62 – SE 62 E ①
Artikelnummer
4901 500 0519
Ø 50 / 27 mm, antistatisch
Artikelnummer
4901 503 1506

Zuigslangen
per lopende meter
Temperatuurbestendig tot 70 °C.
Ø 27 mm, antistatisch
Artikelnummer
4901 501 0801

Zuigbuisklem
Kunststof, voor SE 60 – SE 60 E.
Artikelnummer

4901 501 1400

Ø 27 mm
Artikelnummer

4901 501 0802

Ø 32 mm
Artikelnummer

4901 501 0803

(aansluiting Ø 36 mm)

Ø 36 mm
Artikelnummer

4901 501 0804

Voor directe aansluiting van monden op de zuigslang,
voor SE 122 – SE 122 E.

Ø 50 mm
Artikelnummer

4901 501 0806

Artikelnummer

Koppeling

4901 503 0800
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Max. opgenomen vermogen Pmax (kW)

Max. onderdruk (mbar)

Debiet (l/min)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau ① (dB(A))

Netspanning (V/fasen/Hz)

Nominale spanning (V)

Tankinhoud

Lengte zuigslang (m)

Binnendiameter van slang (mm)

–

80

1.026

1,1 ②

–

–

10,8

0,8

0,5 – 1,5

29

⑥
Set SEA 20
SA03 011 7310
NIEUW
met AS 2 + AL 1

–

80

1.026

1,3 ③

–

–

10,8

0,8

0,5 – 1,5

29

1,4

210

3.600

5,4 ④

73,0

220 – 240 / 1- / 50 / 60

–

12

2,0

37

70,9

220 – 240 / 1- / 50 / 60

–

20

2,5

32

Artikelnummer
NIEUW ⑥ SA03 011 7300

Accuhandzuiger⑦
SEA 20

Alleszuigers⑦
SE01 012 4400

SE 33
SE 62

4784 012 4400

1,4

210

3.600

7,5 ④

SE 62 E

4784 012 4403

1,4

210

3.600

8,0 ④

70,9

220 – 240 / 1- / 50 / 60

–

20

3,5

32

SE 122

4774 012 4400

1,5

250

3.600

12,1 ④

65,1

220 – 240 / 1- / 50 / 60

–

30

3,0

36

SE 122 E

4774 012 4405

1,5

250

3.600

12,3 ④

65,1

220 – 240 / 1- / 50 / 60

–

30

3,0

36

1,4

250

4.500

16,0 ④

68,0

220 – 240 / 1- / 50 / 60

–

42

5,0

32

Gecertificeerde
SE 133 ME

alleszuiger⑦
4786 012 4430

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
⬤ Standaard

E = Inschakelautomaat / contactdoos
M = Stofklasse

① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Gewicht zonder accu en zuigmonden
③ Gewicht inclusief accu, zonder lader en zuigmonden
④ Gewicht, bedrijfsklaar

⑤ Vloerzuigmond is niet omschakelbaar
⑥ Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
⑦ Voor België is Recupel inbegrepen

Autoset

Verlengbuizen

Om uiteenlopende oppervlakken
in voertuigen te reinigen. Voegenzuigmond (300 mm). Zuigkwast,
borstel- en rubberen zuigmond,
voor SE 33 – SE 133 ME.
Artikelnummer
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Aansluiting Ø 36 mm, verchroomd, uitschuifbaar,
voor SE 33 – SE 133 ME
Artikelnummer
4901 503 1602

4901 500 9500

Set voor nat vuil

Aansluiting Ø 36 mm, 1 stuk van 500 mm lengte,
uit roestvrij staal, voor SE 62 – SE 133 ME
Artikelnummer
4901 503 1601

Om vloeistoﬀen te verwijderen.
Vloernatzuigmond, rubberen,
afgeschuinde zuigbuis,
roestvrijstalen ﬁlterelement,
voor SE 62 – SE 122 E.
Artikelnummer

Aansluiting Ø 36 mm, 2 stuks van 500 mm lengte, uit aluminium,
voor SE 33 – SE 133 ME
Artikelnummer
4901 503 1610
Aansluiting Ø 50 mm, 2 stuks van 500 mm lengte, uit kunststof
voor SE 61 – SE 122 E
Artikelnummer
4901 503 1605

4901 500 9400

Set voor grof vuil
Om grof vuil te verwijderen.
Zuigmond voor grof vuil,
verlengbuizen (2 × 500 mm),
aansluitstukken (2 ×), zuigslang
1,75 m lang, Ø 50 mm, voor
SE 122 – SE 133 ME.

Inschakelautomaat / contactdoos

Meervoudig ﬁltersysteem

Automatische / handmatige ﬁlterreiniging

Voorﬁlter / papier- / vliesstof-ﬁlterelement

Opvangzak

Papier- / vliesstof ﬁlterzak

Handbuis met snelkoppeling

Zuiginrichting kunststof/roestvrij staal

Omschakelbare vloerzuigmond

Universele / voegenzuigmond

Adapter voor elektrische werktuigen

Toerentalregeling

Progressief starten

Naloopschakeling

4901 500 9300

Naar keuze nat- of droogzuigen

Artikelnummer

–

–

⬤

–

⬤/⬤/–

⬤

⬤/–

–

⬤/–

–

⬤/⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

–

⬤/⬤/–

⬤

⬤/–

–

⬤/–

–

⬤/⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

–/–

–/–/⬤

–

⬤/–

–

⬤/–

⬤

–/⬤

–

–

–

–

⬤

–

⬤

–/⬤

–/⬤/–

–

–/⬤

⬤

⬤/–

⬤

⬤/⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–/⬤

–/⬤/–

–

–/⬤

⬤

–/⬤

⬤

⬤/⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

⬤

–/⬤

–/–/⬤

–

–/⬤

⬤

–/⬤

⬤

⬤/⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–/⬤

–/–/⬤

–

–/⬤

⬤

–/⬤

⬤

⬤/⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

–/–/⬤

–

–/⬤

⬤

–/⬤

⬤⑤

–/⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
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TuinhakseLAars

GROTE PRESTATIES.
EENVOUDIG IN GEBRUIK.
ƒ
Keuzehulp voor tuinhakselaars

331

Tuinhakselaars en accessoires

332

330

TuinhakseLAars

Tuinhakselaars in detail
ƒ
04 GECOMBINEERD HAKSELEN

03 Stil werken

01 VEILIG BEDIENEN

02 Optimale versnippering

Techniek

Comfort

01 OMKEERTECHNOLOGIE BRS
De draairichting van de hakselmessen kan worden
omgekeerd door middel van een draaischakelaar.
Rechtsom draaiend wordt hard hakselgoed zoals takken
gehakseld, terwijl linksom draaiende scheurmessen
zachte plantenresten omzetten in een composteerbare
massa. Door dit verschil in functie van het hakselgoed
worden de messen minder belast en blijven ze langdurig
scherp.

03 VULTRECHTER MET GELUIDSISOLATIE
Beperkt het geluid bij het hakselen tot een minimum.
04 EXTRA GROTE VULOPENING
Om volumineuze zachte materialen en takkenmateriaal
gemakkelijk toe te voeren.

02 MESSEN MET GERINGE VIBRATIE
Hakken het hakselgoed optimaal klein met geringe
vibraties. Daarbij zorgen extra vleugelmessen en
scheurnokken voor een betere versnippering.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.
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keuzehulp voor uw
tuinhakselaar
ƒ
De eerste stap op weg naar de juiste tuinhakselaar is de keuze tussen een elektrische tuinhakselaar of één met benzinemotor.
Daarnaast zijn ook andere vereisten belangrijke factoren, zoals het werkvolume, de aard van het hakselmateriaal (zacht of hard)
en de maximale dikte van de takken die klein gehakt moeten worden.
De keuze valt op tuinhakselaars met benzinemotor, wanneer grote hoeveelheden hakselgoed moeten verwerkt worden. Met hun
bijzonder krachtige benzinemotoren hebben ze voldoende vermogen om ook dikke takken klein te hakken, en kunnen ze mobiel
ingezet worden.
De elektrische tuinhakselaars kunnen grote volumes aan en zijn dankzij het brede productassortiment geschikt voor uiteenlopende
taken. Van occasioneel hakselen van kleine hoeveelheden snoeiafval tot het regelmatig klein hakken van dikke takken: voor elke
toepassing is er een geschikt model. Voor geluidsgevoelige locaties zijn bovendien stille varianten verkrijgbaar.

ModeLAdvies op basis van hakselgoed en Verwerkingshoeveelheid
De afbeelding geeft u per model een idee van de verwerkingshoeveelheden en de aard van het hakselgoed.
De S-modellen zijn speciaal geschikt voor takken.

Hakselaar

Aard van het hakselgoed

Gemengd

Verwerkingshoeveelheid

Hard

Gemengd

Hard

GH 460

⬤

⬤

GH 460 C

⬤

⬤

GHE 135 L

–

⬤

GHE 140 L

–

⬤

GHE 105

⬤

⬤

GHE 150

⬤

⬤

GHE 250 S

⬤

⬤

GHE 250

⬤

⬤

GHE 260 S

⬤

⬤

GHE 260

⬤

⬤

GHE 355

⬤

⬤

GHE 375

⬤

⬤

Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

GHE 420

⬤

⬤

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

GHE 450

⬤

⬤

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

⬤

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

Ι

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
ΙΙ

⬤

Ι

GH 370 S

Ι
Ι
Ι
ΙΙ

Tuinhakselaars met benzinemotor

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
ΙΙ

Ι

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

Ι

⬤ Gemengd hakselgoed: bloemenresten, loof, dunne twijgen enz.
⬤ Hard hakselgoed: takken, twijgen, heggensnoeisel enz.

Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Ι ΙΙ ΙΙ Ι Ι ΙΙ ΙΙ Ι Ι ΙΙ
Ι
Ι
Ι

Elektrische Tuinhakselaars
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TuinhakseLAars

Tuinhakselaars en
Accessoires
ƒ
GH 370 S①
196 cm3 • 3,4 kW / 4,6 pk

● Voor hobbytuiniers en hoveniers

Krachtige tuinhakselaar met benzinemotor om een groot
snoeivolume en dikke takken klein te hakken. Onafhankelijk
van stroomaansluiting en dus zeer mobiel.

● Voor het hakselen van hard en zacht
hakselgoed
Artikelnummer

6001 200 0010

● Met krachtige motoren
● Eﬃciënte messen en ﬁjnhaksystemen
● Talloze modellen – ook stille machines

GH 460 C
352 cm3 • 6,5 kW / 8,8 pk

Krachtige tuinhakselaar met benzinemotor om een groot
snoeivolume, dikke takken en zacht materiaal klein te hakken.
Onafhankelijk van stroomaansluiting. Ideaal voor zeer grote
hoeveelheden hakselgoed. Met tweekamersysteem, messen
met geringe vibratie en One Click / One Turn veiligheidsschakelaar. Met luchtbanden voor een comfortabel transport.
Artikelnummer

6012 200 0016 ④

Andere versies: GH 460 zie tabel op pagina 334

Bijhorende brandstoffen
en smeermiddelen
vindt u vanaf pagina 346

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
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GHE 140 L②

GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

230 V • 2,5 kW

Compacte elektrische tuinhakselaar met een sterke elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken.
Met klaverbladvormige opening, geïntegreerde opvangbox
en stil walssysteem. Inklapbaar, en dus plaatsbesparend en
gemakkelijk te transporteren.

Compacte elektrische tuinhakselaar met een sterke elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken.
Met stroomaansluiting, messen met geringe vibratie en
klaverbladvormige opening.

Artikelnummer

6013 011 1130 ③

Artikelnummer

6008 011 1130 ③

Andere versies: GHE 135 L ② zie tabel op pagina 334

GHE 105 ①

GHE 250

230 V • 2,2 kW

230 V • 2,5 kW

Compacte elektrische tuinhakselaar met een eﬀectieve
elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te
dikke takken en zacht materiaal. Met stroomaansluiting
en klaverbladvormige opening.

Elektrische tuinhakselaar met een krachtige elektromotor
voor regelmatig hakselwerk van niet al te dikke takken
en zacht materiaal. Ideaal voor grotere hoeveelheden
hakselgoed. Met stroomaansluiting en messen met geringe
vibratie.

Artikelnummer

6007 011 1175 ③

Artikelnummer

6008 011 1030 ③

Andere versies: GHE 250 S ①, GHE 260, GHE 260 S ①
zie tabel op pagina 334

C = Comfortversie
L = Stil
S = Versnipperen

① Speciaal geschikt voor takken
② Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal
③ Voor België is Recupel inbegrepen
④ Voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,32 incl. BTW per band)
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ATZ 150
Schuine trechter incl.
Multi-Cut 150, voor GHE 250 en
GHE 260.

Artikelnummer

6903 007 1013

GHE 375

Artikelnummer

Artikelnummer

Elektrische tuinhakselaar met een krachtige elektromotor
voor regelmatig hakselwerk van niet al te dikke takken en
zacht materiaal. Ideaal voor grotere hoeveelheden hakselgoed
dankzij de grote, klaverbladvormige opening. Met messen met
geringe vibratie en omkeertechnologie BRS.
6011 011 1025

Andere versies: GHE 355 zie tabel

Max. dikte takken (Ø in mm)

400 V • 3,0 kW

Tuinhakselaars met benzinemotor
GH 370 S ①

6001 200 0010

45

GH 460

6012 200 0011

60

GH 460 C

6012 200 0016

75

Elektrische tuinhakselaars⑥
GHE 135 L ②

6013 011 1120

35

GHE 140 L ②

6013 011 1130

40

GHE 105 ①

6007 011 1175

35

GHE 150 ①

6008 011 1130

35

GHE 250

6008 011 1030

30

GHE 250 S ①

6008 011 1140

35

GHE 260

6008 011 1035

35

GHE 260 S ①

6008 011 1150

40

GHE 355

6011 011 1020

35

GHE 375

6011 011 1025

40

GHE 420

6012 200 0009

50

GHE 450

6012 200 0010

55

GHE 450
400 V • 3,8 kW

Elektrische tuinhakselaar met een krachtige elektromotor voor
regelmatig hakselwerk van dikkere takken en zacht materiaal.
Ideaal voor grote hoeveelheden hakselgoed. Met stroomaansluiting, tweekamersysteem, messen met geringe vibratie en
„One Click / One Turn“-veiligheidsschakelaar.
Artikelnummer

6012 200 0010

Andere versies: GHE 420 zie tabel

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

⬤ Standaard

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Kopkleppen

C = Comfortversie
L = Stil
S = Versnipperen
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AHB 050
Opvangbox van 50 l,
staat zelfstandig, voor alle
tuinhakselaars behalve GHE 135 L,
GHE 140 L, GHE 420, GHE 450,
GH 460 en GH 460 C.

Cilinderinhoud (cm3)

Nominaal vermogen (W)

Nominaal vermogen (kW / pk)

Werktoerental (omw./min.)

Nominale spanning

Snijgereedschap
(nominaal toerental)

Gewicht (kg)

Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau LwA (dB(A))

Gemeten
geluidsdrukniveau LpA (dB(A))

Onzekerheidsfactor
geluidsdrukniveau KpA ③(dB(A))

Tweekamersysteem

Messen met geringe vibratie

Omkeertechnologie

Klaverbladvormige opening

„One Click / One Turn“
veiligheidsschakelaar

6903 760 2546

Motortype

Artikelnummer

STIHL EVC 1000

196

–

3,4 / 4,6

2.400

–

Multi-Cut 370

40 ④

103

94

3

–

⬤

–

–

–

B&S Serie 850
EXi OHV RS

190

–

3,4 / 4,6

3.000

–

Multi-Cut 450

59 ④

104

96

3

⬤

⬤

–

–

⬤

STIHL EVC 2000

352

–

6,5 / 8,8

2.560

–

Multi-Cut 450

76 ④

104

94

3

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

2.300

–

–

230 V~

Snijwals
(40 omw./min.)

23

94

87

3

–

–

–

⬤

–

–

–

2.500

–

–

230 V~

Snijwals
(40 omw./min.)

24

93

85

3

–

–

–

⬤

–

–

–

2.200

–

–

230 V~

Multi-Cut 103
(2.800 omw./min.)

19

104

93

3

–

–

–

⬤

–

–

–

2.500

–

–

230 V~

Multi-Cut 150
(2.800 omw./min.)

26

99

89

2

–

⬤

–

⬤

–

–

–

2.500

–

–

230 V~

Multi-Cut 250
(2.800 omw./min.)

27

103

92

3

–

⬤

–

–

–

–

–

2.500

–

–

230 V~

Multi-Cut 150
(2.800 omw./min.)

27

100

90

3

–

⬤

–

–

–

–

–

2.900

–

–

400 V 3~

Multi-Cut 250
(2.780 omw./min.)

27

102

89

3

–

⬤

–

–

–

–

–

2.900

–

–

400 V 3~

Multi-Cut 150
(2.780 omw./min.)

27

101

91

3

–

⬤

–

–

–

–

–

2.500

–

–

230 V~

Multi-Cut 355
(2.750 omw./min.)

30

100

94

3

–

⬤

⬤

–

–

–

–

3.000

–

–

400 V 3~

Multi-Cut 355
(2.810 omw./min.)

30

100

95

3

–

⬤

⬤

–

–

–

–

3.000

–

–

230 V~

Multi-Cut 450
(2.800 omw./min.)

52

106

98

4

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

3.800

–

–

400 V 3~

Multi-Cut 450
(2.800 omw./min.)

52

108

95

4

⬤

⬤

–

–

⬤

① Speciaal geschikt voor takken
② Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal
③ Onzekerheidsfactor KpA volgens RL 2006 / 42 / ECRS

④ Nettogewicht excl. brandstof en olie
⑤ Voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,32 incl. btw per band)
⑥ Voor België is Recupel inbegrepen

REINIGEN EN OPRUIMEN

TuinhakseLAars

Accessoires
ƒ

Slimme oplossingen

Brandstoffen en
smeermiddelen

Persoonlijke
veiligheidsuitrusting

Handgereedschap en
accessoires voor
bosbouw

KLAAR voor de toekomst.
Met onze digitale oplossingen.
ƒ
Smart forest

340

STIHL connected

342

Slimme oplossingen

339

340

Slimme oplossingen

Smart forest
ƒ

stiller

In- en uitschakelen /
Multifunctionele
knop

Oproepen
beantwoorden
Microfoon dempen /
Omgevingshoorfunctie
activeren

Luider / RADIO
Status-led

Microfoon
Push-to-talk

NIEUW ADVANCE ProCOM
Slim, efficiënt en comfortabel communiceren
Met het STIHL ADVANCE ProCOM vergadersysteem communiceert u tijdens het werk helder en eﬃciënt, ook
in een lawaaierige omgeving. De slimme gehoorbeschermer maakt rechtstreekse verbindingen mogelijk met
maximaal 15 andere headsets en met een reikwijdte tot 600 m. Via een Bluetooth®-verbinding kan u bovendien
veel smartphonefuncties gewoon gebruiken. De ADVANCE ProCOM combineert complexe technologie met een
eenvoudige bedieningslogica. Hij is bovendien bijzonder comfortabel in gebruik. Overtuig uzelf!

Uitvoeringsvarianten:

Gehoorbeschermer
ADVANCE ProCOM
Artikelnummer
0000 884 0544

Set oorkapjes
ADVANCE ProCOM
Artikelnummer
0000 889 8011

Meer informatie over
de varianten
vindt u vanaf pagina 391

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen
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Slimme functies eenvoudig uitgelegd:
Voor extreem hoge geluid- en
lawaaidemping.

Techniek
Met de Intercom Meshtechnologie kunnen maximaal
16 personen via 16 ProCOM in
een netwerk met elkaar
verbonden worden.

600 m

Rechtstreekse verbinding
tussen de headset over een
afstand tot 600 m. Elke
headset werkt hierbij
bovendien als versterker.
Omgevingsgeluiden kunnen
ook worden waargenomen
met de headset op het
hoofd. Zodra er een kritiek
geluidsvolume bereikt
wordt, regelt de headset
elektronisch bij.

IP 64

Dankzij de veiligheidsklasse
IP 64 kunnen zweet, vuil en
regen de elektronica van de
headset niet hinderen.

Mogelijkheid om draadloze
met de hand gedragen
machines via Bluetooth te
koppelen om de reikwijdte
te vergroten en voor de
communicatie met gebruikers
die geen ADVANCE ProCOM
gebruiken.

Comfort
Entertainment
Eenvoudige bediening dankzij
ergonomische knoppen die
goed op gevoel van elkaar te
onderscheiden zijn.
Voer telefoongesprekken via
Bluetooth®-verbinding met de
smartphone.
Met de ProCOM app kan u
extra instellingen individueel
aanpassen (bijvoorbeeld
gevoeligheid van microfoon).

Ter ontspanning tijdens het
werk is er een FM-radio
geïntegreerd. Bovendien kan
er over elke audiobron muziek
worden doorgestuurd.
U kan de spraakassistenten van
de smartphone gebruiken via
een druk op de knop.

342

Slimme oplossingen

Digitaal machineparkbeheer
met STIHL connected
ƒ
Eén systeem – veel voordelen
Tijd gewonnen

Geen stress meer

Overzicht houden

Verminder uitval

Hou het overzicht over uw
machinepark

De toestand van uw machines is
volledig transparant voor u

Ontvang automatisch
machinegegevens

Niets belangrijks
vergeten

U hoeft niets meer manueel te
scannen of te noteren

U wordt herinnerd aan
belangrijke gebeurtenissen
zoals veiligheidscontroles

Weet waar uw
machine is
U weet altijd waar u machines
zich bevinden

Geoptimaliseerde
informatie
Digitale notities zorgen voor
meer transparantie

Geld bespaard
Voorkom dat machines
verdwijnen
Vergeet geen enkele machine
meer op de plaats van gebruik
Optimaliseer de
omvang van uw
machinepark
U krijgt feitelijke informatie over
het gebruik van de machines
Alle informatie altijd
bij de hand
U vermijdt ineﬃciënt
papierwerk
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» Wat ik het fijnste vind aan het STIHL
connected portal, is dat ik meteen weet
waar mijn machines zijn en welke in
gebruik zijn.«
Tilo Maecker, bedrijfsleider, tuinontwerp en -aanleg
Ostfriesland GmbH

Systeemcomponenten en
netwerken
ƒ
Gekoppelde producten
De koppeling van uw producten in een netwerk vormt het
uitgangspunt voor STIHL connected. Dat gebeurt met de
STIHL Smart Connector of met de reeds geïntegreerde
netwerkfunctie bij bepaalde STIHL accu’s.

STIHL
connected App①

STIHL
connected Box

Met de STIHL connected
App blijft u ook gemakkelijk onderweg een volledig
overzicht hebben van uw
machinepark en stuurt
u de gegevens van uw
verbonden producten in de
STIHL Cloud. Verkrijgbaar
voor iOS en Android.

Als alternatief voor de
STIHL connected App
kan u de gegevens ook
registreren met de STIHL
connected Box. Als hij
op een centrale plaats
gemonteerd wordt, stuurt
die de gegevens van uw
verbonden producten
automatisch door zodra ze
binnen bereik komen.

STIHL connected Portal①
De machinegegevens die in de STIHL Cloud bewaard worden
zijn dan ook voor evaluatie en gebruik beschikbaar in het
STIHL connected Portal.

① Op dit moment kan de volledige software van STIHL connected gratis gebruikt worden. Bepaalde functies zullen
in de toekomst wel alleen nog ter beschikking zijn tegen een gebruikstarief. Meer informatie hierover vindt u op
stihl.be/nl/stihl-technologie/digitale-technologie/connected of stihl.nl/nl/stihl-technologie/digitale-technologie/connected
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Alles bij elkaar –
met de STIHL connected app
ƒ
In de STIHL connected App heeft u ook onderweg altijd een optimaal beeld van uw verbonden producten en rechtstreeks toegang
tot informatie zoals looptijd, de laatste bekende positie en de onderhoudstoestand. Als een machine tijdens een toepassing niet
goed werkt, kan u in de app een opmerking achterlaten voor de werkplaats of meteen contact opnemen met een STIHL dealer.
Vlak voordat u de plaats waar u gewerkt heeft verlaat, kan u in de STIHL connected App controleren of u alle machines weer heeft
ingeladen en er geen bent vergeten.

Overzicht

Volledigheid

Onderhoud

U heeft overal en op elk moment het
volledige overzicht van uw volledige
machinepark en u kan de toestand van
uw machines bekijken.

U weet altijd welke machines zich in de
buurt bevinden en ziet na een extern
gebruik onmiddellijk wanneer er één
ontbreekt.

U wordt op de hoogte gebracht van
geplande onderhoudsmomenten
en kan onmiddellijk via de app een
afspraak voor een onderhoud maken.
Er kunnen ook eigen, individuele
onderhoudsintervallen worden
ingesteld.

MACHINE-INFORMATIE IN DETAIL –
met het STIHL connected portal
ƒ
Met het STIHL connected Portal kan u uw machinepark
comfortabel en eenvoudig digitaal beheren. Daardoor heeft
u altijd een overzicht, kan u uw gebruik eﬃciënt plannen en
uw producten in het netwerk ook tot in detail analyseren.
Bovendien kan u uw medewerkers uitnodigen, ze aan
bepaalde teams toewijzen en hun toegangsmogelijkheden
tot het systeem individueel instellen.
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SMART CONNECTOR
De Smart Connector is in het totale systeem STIHL connected
de universeel inzetbare basisoplossing voor het verbinden
van benzine-, elektrische en accuproducten. Hij wordt buiten
aan de machine aangebracht en registreert de looptijd van de
machine. Via Bluetooth® worden de gegevens naar de STIHL
connected App of naar de STIHL connected Box gestuurd.
Zowel in de STIHL connected App als in het STIHL connected
Portal is alle machine-informatie zoals de looptijd of geplande
onderhoudsmomenten beschikbaar voor gebruik. Tip: de
Smart Connector is ook compatibel met machines van andere
producenten.

Verpakkingseenheid 1 stuk
Artikelnummer
0000 400 4900
Verpakkingseenheid 10 stuks
Artikelnummer
0000 400 4903

NIEUW
SMART CONNECTOR 2 A
De nieuwe Smart Connector 2 A vult het totale systeem
STIHL connected aan. Het is de oplossing waarmee u
bepaalde professionele accuproducten uit het STIHL AP
systeem kan verbinden. De Smart Connector 2 A wordt op
een voorbereide plaats in de machine ingebracht en levert via
de verbinding aan de machine-elektronica behalve looptijd
onder meer ook informatie over het toerental. Die staan dan
beschikbaar in het STIHL connected Portal. De gegevens
worden op dezelfde manier doorgestuurd als bij de Smart
Connector. Met een druk op de knop verneemt u via de ledindicator of er voor de machine een melding is, bijvoorbeeld
over een gepland onderhoud. In de STIHL connected App
en in het STIHL connected Portal vindt u hierover meer
informatie.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Artikelnummer
CA01 400 4900

connected Box

Pagina

50

Accu’s met geïntegreerde
connectiviteit
De ruggedragen accu’s AR 2000 en AR 3000 L en de
nieuwe accu AP 500 S kunnen verbonden worden met
STIHL connected. Ze worden dan beheerd als een machine:
laadtoestand, gebruiksuren en serienummer kunnen
geraadpleegd worden in de STIHL connected App en in
het STIHL connected Portal.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen
① Afzonderlijk gsm-contract vereist

Via de connected Box worden de geregistreerde bedrijfsgegevens van uw verbonden machines en accu’s snel en
betrouwbaar in de STIHL Cloud gezet. De gegevens staan
dan ter beschikking in de STIHL connected App of het STIHL
connected Portal. De STIHL connected Box bestaat in twee
varianten: stationair met LAN- en wiﬁverbindingsoptie en
mobiel met LAN en wiﬁ-optie en draadloze telefoon① en met
locatiebepaling.
Connected Box
Artikelnummer

CE02 400 9600

Connected mobile Box
Artikelnummer
CE02 400 9800
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Brandstoffen en smeermiddelen

Uit liefde voor onze machines.
Druppel na druppel.
ƒ
Brandstoﬀen en smeermiddelen
voor tweetaktmotoren

349

Reinigingsmiddelen

355

Brandstoﬀen en smeermiddelen
voor viertaktmotoren

354

Accessoires voor brandstoﬀen
en smeermiddelen

358
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Betrouwbaar,
krachtig en zuiver:
We weten wat motoren nodig hebben:
dankzij bijzondere knowhow op het
vlak van motoren en brandstoﬀen
bereikt STIHL bij de ontwikkeling
van zijn oliën, vetten en brandstoﬀen
optimale resultaten voor mens,
machine en milieu. Concreet betekent
dat: een betrouwbaar gebruik, een
uitstekend prestatievermogen met
een beperkte slijtage en een zuivere
verbranding zonder schadelijke
stoﬀen.

De STIHL
proefopstellingen
Op meer dan 100 testbanken
worden de STIHL machines
onderworpen aan uitgebreide
functie- en duurtesten.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① In meerdere Europese landen gepatenteerd
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

De STIHL praktijktest
Bij onze outdoortesten proberen
we de STIHL machines uit
onder de meest uiteenlopende
omstandigheden.

STIHL
Optimum
System
ƒ
Hoogwaardige brandstoﬀen
en smeermiddelen voor
mens, machine en milieu

De STIHL
ontwikkeling
In het ultramoderne STIHL
ontwikkelingscentrum met
eigen laboratorium werken
meer dan 500 medewerkers.

③ Speciﬁeke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan.
Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte
④ Andere vaten op aanvraag
⑤ Prijs op aanvraag bij uw STIHL dealer

Brandstoffen
en smeermiddelen
voor tweetaktmotoren
ƒ
● Hoogwaardige brandstoﬀen en
smeermiddelen voor een perfecte werking
● Optimale smeereigenschappen
● Verbranding met lage uitstoot
● Zeer milieuvriendelijk

349

Patent
EP 2031043 ①

BRANDSTOFMENGSEL MotoMix
②

Voorgemengde brandstof (1:50) voor alle STIHL tweetaktmotoren, met een optimale vermogensontwikkeling, de beste
eigenschappen voor een koude start, maximale versnelling in
het volledige toerentalbereik en ook bij plotselinge gaswissel
het beste loopgedrag. Met de premiumolie STIHL HP Ultra
voor uitstekende smering en hoogste zuiverheid, volledig
synthetisch en biologisch afbreekbaar voor een optimaal
vermogen en een lange levensduur. Zonder ethanol, vrijwel
zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk
door de lage emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar③.
Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL tweetaktmotoren
en STIHL MotoMix zijn perfect op elkaar afgestemd en alle
mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.
5 l④
Artikelnummer

0781 999 6301

20 l ④
Artikelnummer

0781 999 6004

Prijs op aanvraag ⑤
Accessoire: vulsysteem voor brandstof

Voor eenvoudig vullen van
STIHL motormachines. Voor
MotoMix en Moto4Plus 5 l
jerrycan, STIHL combi-jerrycan
en STIHL benzinejerrycan, tot
max. 5 l, te gebruiken voor alle
tankopeningen Ø > 23,5 mm.
Artikelnummer

0000 890 5005

Accessoire: schenktuiten en kraan voor jerrycans

Om eenvoudig te doseren en te vullen. Met hoge
doorstroomhoeveelheid.

Voor 20 l, kraan
Artikelnummer

0000 881 8803

Voor 3 l / 5 l, schenktuit
Artikelnummer
0000 881 8800

Accessoires

Brandstoffen en smeermiddelen
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NIEUW
Brandstofmengsel MotoMix ECO
Speciale brandstof (voorgemengd, 1 : 50) voor alle STIHL tweetaktmotoren met 10 % aandeel grondstoﬀen uit hernieuwbare
bronnen①. Zorgt zoals het bekende brandstofmengsel STIHL
MotoMix voor optimale prestaties, de beste eigenschappen
voor een koude start, maximale versnelling over het volledige
toerentalbereik en het laat de benzinemotormachines
probleemloos draaien, maar stoot toch 8 % minder CO2
uit in vergelijking met de klassieke STIHL MotoMix. Met
de premiumolie STIHL HP Ultra voor een uitstekende
motorsmering en de hoogste zuiverheid, volledig synthetisch
en biologisch afbreekbaar voor een optimale prestatie en
levensduur. Bevat geen ethanol, vrijwel geen alkenen en
aromaten. Hogere bewaartijd tot 5 jaar②. De jerrycan van de
MotoMix ECO bestaat voor minstens 50 % uit gerecycleerd
materiaal.
5l
Artikelnummer

0781 999 6303

Prijs op aanvraag ③

Ook de verpakking is belangrijk!
Niet alleen bij de MotoMix ECO zelf zet STIHL in op
milieuvriendelijke bestanddelen, maar ook bij de verpakking.
De jerrycan van het brandstofmengsel bestaat voor minstens
50 % uit gerecycleerd materiaal dat afkomstig is uit een
recyclageproces. Op die manier kunnen hulpbronnen
gespaard worden en nieuwe kunststoﬀen door hergebruik
van afgevoerde plastic geproduceerd worden. Bij de MotoMix
ECO verhoogt STIHL het aandeel gerecycleerd materiaal
zelfs nog een keer in vergelijking met de jerrycans van de
milieuvriendelijke zaagkettingolie BioPlus, die al voor 25 % uit
hergebruikt kunststof bestaat.

① Het aandeel van de hernieuwbare bronnen bestaat uitsluitend uit
niet-eetbare plantendelen
② Speciﬁeke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor
geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C,
bij voorkeur in een droge en donkere ruimte
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Tweetaktolie HP

Tweetaktolie HP Super

Motorolie op basis van minerale oliën. Speciaal ontwikkeld
voor de hoge vereisten van motormachines. Goede smeeren verbrandingseigenschappen, JASO-FB, ISO-L-EGB,
mengverhouding 1 : 50. Geschikt voor alle STIHL
tweetaktmotoren.

Gedeeltelijk synthetische „Low-Smoke-olie“, speciaal
ontwikkeld voor STIHL tweetaktmotoren. Uitmuntend
startvermogen en zuivere, rookarme verbranding. JASO-FD,
ISO-L-EGD, mengverhouding 1 : 50.

1 l (voor 50 l)
Artikelnummer

100 ml (voor 5 l)
Artikelnummer
0781 319 8052

1 l (voor 50 l), doseerﬂes
Artikelnummer
0781 319 8054

1 l (voor 50 l)
Artikelnummer

5 l (voor 250 l)
Artikelnummer

5 l (voor 250 l)
Artikelnummer

0781 319 8410

0781 319 8433

10 l ④ (voor 500 l)
Artikelnummer
0781 319 8434

1 l (voor 50 l), doseerﬂes
Artikelnummer
0781 319 8411

0781 319 8053

Prijs op aanvraag ③

0781 319 8055

Prijs op aanvraag ③

Tweetaktolie HP Ultra
Volsynthetische olie voor continubedrijf met de hoogste
eisen. Uitmuntende smeereigenschappen, verbranding met
weinig resten, biologisch afbreekbaar (meer dan 60 % volgens
OECD 301 B), uiterst laag zwavelgehalte, JASO-FB,
ISO-L-EGB, mengverhouding 1 : 50.
100 ml (voor 5 l)
Artikelnummer
0781 319 8060

5 l (voor 250 l)
Artikelnummer

1 l (voor 50 l), doseerﬂes
Artikelnummer
0781 319 8061

0781 319 8063

Tip voor professionele gebruikers

Zuiverheid

Opslagbescherming

Corrosiebescherming

Mengbaarheid tot
ethanolgehalte 25% ⑤

Bijzondere
eigenschappen

Advies

Groot smeervermogen en hoge zuiverheid zijn de
belangrijkste ontwikkelingsvoorwaarden voor alle STIHL
motoroliën. Bij consequent gebruik van HP Ultra ziet
een zuiger in het STIHL testlaboratorium er ook na vele
honderden draaiuren nog vrijwel als nieuw uit (zie afbeelding).

Smeervermogen

Prijs op aanvraag ③

500 h met HP Ultra

HP

+

+

+

+

ja

Goede smeer- en verbrandingseigenschappen

Kwalitatief hoogwaardige motorolie

HP Super

++

+++

+++

++

ja

Rookvrij, zeer goed mengbaar

Top motorolie voor een lange levensduur

HP Ultra

+++

+++

+++

+++

ja

Biologisch afbreekbaar, asvrij

De beste STIHL motorolie voor zuiverheid
en levensduur van de motor

Tweetaktolie

+ Geschikt
++ Zeer geschikt
+++ Uitermate geschikt

③ Prijs op aanvraag bij uw STIHL dealer
④ Andere vaten op aanvraag
⑤ Neem de gebruiksaanwijzing van de betreﬀende machine in acht
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Kettingolie ForestPlus

Kettingolie BioPlus
③

Op basis van minerale oliën. Betrouwbare smering,
geen verharsing bij lange bewaring.
1l
Artikelnummer

0781 516 6001

5 l①
Artikelnummer

0781 516 6002

Prijs op aanvraag ②

Milieuvriendelijke olie op plantaardige basis met uitstekende
smeer- en hechteigenschappen. Snelle biologische afbraak
in de bodem, bekroond met onder meer het Europese
milieulabel, getest conform OECD 301 B. De jerrycan van
BioPlus bestaat voor 25 % uit gerecycleerd materiaal.
1l
Artikelnummer

0781 516 3001

5l
Artikelnummer

0781 516 3004

20 l ①
Artikelnummer

0781 516 3007

Prijs op aanvraag ②

Bescherm het milieu met STIHL
brandstoffen en smeermiddelen
Kettingolie SynthPlus
Deze half synthetische, hoogkwalitatieve smeerstof voorkomt
verharsen bij langere buitengebruikstelling. Vloeibaar tot
-25 °C, met verse oliën van hoge kwaliteit.

Vloeibaarheid bij
koude tot (°C)

Prijs op aanvraag ②

Houdbaarheid (jaren)

0781 516 2002

0781 516 2004

Bijzondere
eigenschappen

5l
Artikelnummer

20 l ①
Artikelnummer

Smeervermogen

0781 516 2000

Basisoliën

1l
Artikelnummer

Minerale olie

goed

–

3

-15

Ecologie en hightech gaan bij STIHL hand in
hand. De ontwikkeling van nieuwe technologieën
en producten wordt steeds mee geïnspireerd
door hogere ecologische eisen. De kettingolie
BioPlus is bijvoorbeeld een plantaardige en dus bijzonder
milieuvriendelijke olie. Tegelijkertijd heeft ze uitstekende
smeer- en hechteigenschappen. Ze is snel biologisch
afbreekbaar in de bodem en draagt daarom het Europese
milieulabel. Dit is een referentie voor consumenten die een
bijzondere bijdrage willen leveren aan de bescherming van
het milieu door milieuvriendelijkere producten te kopen.
Meer over het Europese milieulabel vindt u op pagina 459.

Schenktuit voor
kettingolie

Kettingoliën

Om gemakkelijk te doseren en te vullen.
ForestPlus
SynthPlus
BioPlus

Synthetische en zeer
minerale olie goed
Plantaardige
olie

goed

Hoog
presterende olie

7

-25

Milieuvriendelijk,
4
biologisch afbreekbaar

-20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Voor 3 l / 5 l, schenktuit
Artikelnummer
0000 881 8802
Voor 20 l, kraan
Artikelnummer

① Andere vaten op aanvraag
② Prijs op aanvraag bij uw STIHL dealer
③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

0000 881 0119
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Multioil Bio
Multifunctionele olie, bruikbaar als smeermiddel (bijvoorbeeld
bij GTA 26), corrosiebescherming, bescherming tegen roest
en kruipolie. Niet bruikbaar als kettingolie voor MS. De olie
is milieuvriendelijk samengesteld, want hij bestaat voor 90 %
uit hernieuwbare grondstoﬀen en is voor 90 % biologisch
afbreekbaar. Op basis van natuurlijke oliën, verharst niet.
50 ml
Artikelnummer

0782 516 8500

150 ml
Artikelnummer

0782 516 8504

Smeerpistool
Voor nauwkeurig smeren.
Artikelnummer

1108 890 2500

Superlub FS

Multilub

Hoogwaardig
transmissievet voor alle
STIHL bosmaaiers.

Multifunctioneel vet voor
alle STIHL heggenscharen
en aandrijving van
elektrische zagen.

Tube, 40 g
Artikelnummer
0781 120 1022

Tube, 40 g
Artikelnummer
0781 120 1021

Tube, 80 g
Artikelnummer
0781 120 1117

Tube, 80 g
Artikelnummer
0781 120 1109

Tube, 225 g
Artikelnummer
0781 120 1118

Tube, 225 g
Artikelnummer
0781 120 1110
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Brandstoffen
en smeermiddelen
voor viertaktmotoren
ƒ
● Betrouwbare werking van machines
● Optimale smering van alle componenten
en laag verbruik

Moto4Plus
Alkylaatbenzine speciaal ontworpen voor de kleine STIHL
viertaktmotoren. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen
en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage
emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar. Betrouwbare
hoge prestaties. De STIHL kleine viertaktmotoren en de
brandstof STIHL Moto4Plus zijn perfect op elkaar afgestemd
en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.
5l
Artikelnummer

0781 989 7300

20 l
Artikelnummer

0781 989 7301

Prijs op aanvraag ①

● Zeer milieuvriendelijk

SAE 30

10 W-30

Hoog presterende motorolie
voor allerlei toepassingen,
voor tuinmachines met
viertaktmotor, met
hoogwaardige basisoliën
en additieven voor een
ideale smering en een laag
verbruik, API SJ/CF.

Hoogwaardige motorolie
voor tal van toepassingen,
speciaal ontworpen om
te voldoen aan de eisen
van viertaktmotoren.
Uitzonderlijke verbrandingsen smeereigenschappen,
het hele jaar door bruikbaar
tot -30°C.

500 ml
Artikelnummer
0781 309 2001

500 ml
Artikelnummer
0781 309 1001

600 ml
Artikelnummer
0781 309 2002

600 ml
Artikelnummer
0781 309 1000

1,4 l
Artikelnummer
0781 309 2003

1,4 l
Artikelnummer
0781 309 1002

Prijs op aanvraag ①

Prijs op aanvraag ①

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Prijs op aanvraag bij uw STIHL dealer

Reinigingsmiddelen
ƒ

Superclean
Spray met dubbele functie: oplossen
van hars en vuil en tegelijkertijd
smeren en beschermen tegen
corrosie. Voor snijgarnituren,
heggenscharen en kettingzagen.

Spuitbus, 50 ml
Artikelnummer

0782 420 1001

Spuitbus, 300 ml
Artikelnummer
0782 420 1002

● Aangepaste formules om alle
reinigingstaken aan te pakken
● Optimale bescherming tegen corrosie
● Eﬀectief smeermiddel voor meerdere
toepassingen

Multispray
Multifunctionele olie:
smeren, oplossen van vuil
en vastzittende deeltjes,
corrosiebescherming,
contactspray en kruipolie.

Spuitbus, 50 ml
Artikelnummer

0730 411 7002

Spuitbus, 400 ml
Artikelnummer
0730 411 7000

Varioclean
Speciaal reinigingsmiddel om
restanten van bio-olieafzettingen
op te lossen en te reinigen, evenals
het reinigen van behuizingen en
STIHL HD2-ﬁlters (wit), draadﬁlters
(zilver) of PA-ﬁlters (wit).

Spuitﬂes, 500 ml
Artikelnummer
0000 881 9400
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Care & Clean Kit
¡MOW® & Grasmaaiers
Reinigings- en onderhoudskit voor ¡MOW® & grasmaaiers.
Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en
het iMOW® dockingstation.
Care & Clean Kit iMOW® &
grasmaaiers – standaardpakket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × reinigingsborstel met schraper
1 × microvezeldoek (grijs)

Artikelnummer

0782 516 8600

NIEUW
Care & Clean Kit iMOW®
& grasmaaiers Plus –
voordeelpakket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × reinigingsborstel met schraper
2 × microvezeldoek (grijs, oranje)
1 × transporttas

Artikelnummer

0782 516 8605

MULTICLEAN
Universeel reinigingsmiddel voor
kunststof, metalen, rubberen en
gelakte oppervlakken. Verwijdert
zelfs hardnekkig vuil grondig
en voorzichtig. Zeer goede
materiaalcompatibiliteit.

Spuitﬂes, 500 ml
Artikelnummer
0782 516 8200

Reinigingsmiddelen

Toepassingsgebieden

Superclean

Snijgarnituren, heggenschaarmessen
en kettingzagen

Multispray

Gereedschap en machines

Varioclean

Luchtﬁlter, zaagketting,
zaagbladen, messen, cirkelzaagbladen
en machinebehuizing

Multiclean

Kunststof-, metalen, rubberen
en gelakte oppervlakken

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
⬤ Geschikt

CARE & CLEAN KIT FS

CARE & CLEAN KIT HS

Voor het onderhoud van STIHL kantenmaaiers en bosmaaiers.

Voor het onderhoud van STIHL heggenscharen en
heggenscharen op steel.

Care & Clean Kit FS –
proefpakket
1 × Multispray, 50 ml
1 × Superlub FS, 40 g

Artikelnummer

Care & Clean Kit HS –
proefpakket
1 × Superclean, 50 ml
1 × Multilub, 40 g

0782 516 8601

Artikelnummer

0782 516 8603

Care & Clean Kit HS Plus –
voordeelpakket
1 × Superclean, 300 ml
1 × Multilub, 80 g

Artikelnummer

Artikelnummer

WERKING

0782 516 8604

Grasvlekken

Vuil

Teer

Roest

Lijmresten

Hars

Bio-olie

Olie

Smeermiddel

0782 516 8602

Corrosiebescherming

Kruipolie

Care & Clean Kit FS Plus –
voordeelpakket
1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml

Contactspray
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Verwijdert

Gebruiksaanwijzing

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

Spuit de snijgarnituren in na elk gebruik.
Zet hierna de heggenschaarmessen kort in beweging.

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

Spuit het gereedschap in en wrijf schoon met een doek.

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

Spuit het gereedschap en de machines in, spoel ze af met water en veeg ze af
met een doek. Breng vervolgens Multispray aan om de machines te beschermen
tegen corrosie. Draag een veiligheidsbril tijdens het aanbrengen.

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

Spuit bijvoorbeeld Multiclean op een microvezeldoek
en reinig het oppervlak.

Accessoires
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Accessoires
voor Brandstoffen en
smeermiddelen
ƒ

Benzinejerrycan
Reservoirs in verschillende maten
en kleuren. Met UN-certiﬁcaat.
3 l, transparant
Artikelnummer

0000 881 0204

5 l, transparant
Artikelnummer

0000 881 0202

5 l, oranje
Artikelnummer

0000 881 0200

10 l, transparant
Artikelnummer
0000 881 0212
20 l, transparant
Artikelnummer
0000 881 0209
Accessoire: schenktuit flexibel (zie afb. boven)

● Vlot transport van brandstoﬀen en
smeermiddelen
● Handig vullen van machines
● Betrouwbare uitrusting voor particulieren
en professionals

Artikelnummer

0000 881 0217

Mengfles
Voor eenvoudig mengen en
vullen van kleinere hoeveelheden
brandstof tot 1 l. Smalle tuit, grote
vulopening, schaalaanduiding op
de ﬂes en in de dop, afsluitbaar.
Artikelnummer

0000 881 9411

Maatbeker
Voor het mengen van
brandstof.

Voor mengen tot 5 l
Artikelnummer
0000 881 0186
Voor mengen tot 25 l
Artikelnummer
0000 881 0182

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Combi-jerrycan

Vulsysteem voor kettingolie

Standaard
Dubbel reservoir voor
5 l brandstof en 3 l kettingolie.
Met UN-certiﬁcaat.

Voor het vullen van machines om
morsen of overlopen tijdens het
bijvullen te vermijden. Voor alle
tankopeningen met Ø > 23,5 mm.

Oranje
Artikelnummer

0000 881 0111

Artikelnummer

Transparant
Artikelnummer

0000 881 0120

Professioneel
Professionele uitvoering met twee
extra kokers voor gereedschap
en vulsysteem (gereedschap en
vulsysteem niet meegeleverd).

Oranje
Artikelnummer

0000 881 0113

Transparant
Artikelnummer

0000 881 0123

0000 890 5004

Vulsysteem voor brandstof
Voor eenvoudig vullen van STIHL
motormachines. Voor MotoMix
en Moto4Plus jerrycan van 5 liter,
STIHL combi-jerrycan en STIHL
benzinejerrycan, tot max. 5 l, te
gebruiken voor alle tankopeningen
Ø > 23,5 mm.
Artikelnummer

0000 890 5005

Accessoire: afstandsring voor vulsysteem

Klein
Klein, dubbel reservoir voor 3 l
brandstof en 1,5 l kettingolie.
Met UN-certiﬁcaat, inclusief
schenktuiten, jerrycan geschikt
voor STIHL vulsystemen.

Voor kettingzagen, serie MS 200.
Artikelnummer

0000 894 6301

Metalen jerrycan
Oranje
Artikelnummer

0000 881 0124

20 l-reservoir met UN-certiﬁcaat.

Accessoire: schenktuit (zie afb. boven)

Zwart, met afdekkap.
Artikelnummer

0000 881 0128

Artikelnummer

Koker

Accessoire: schenktuit flexibel (niet afgebeeld)

Voor het handig bewaren
van het vulsysteem. Voor
standaard combi-jerrycan
en kleine uitvoering 3 l / 1,5 l.
Artikelnummer

0000 881 0126

Voor het handig bewaren
van gereedschappen. Voor
standaard combi-jerrycan.

Artikelnummer

0000 881 0205

0000 881 0127

Artikelnummer

0000 881 0211
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Persoonlijke veiligheidsuitrusting

VOLKOMEN VEILIG.
EN FUNCTIONEEL.
ƒ
Werkkleding voor werkzaamheden
met de kettingzaag

364

Werkkleding voor werkzaamheden met machines 376
Reﬂecterende kleding

379

Weerbestendige en functionele kleding

382

Maten

384

Werkschoenen zonder bescherming
tegen snijwonden

386

Kettingzaaglaarzen met bescherming
tegen snijwonden

387

Gelaats-, gehoor- en hoofdbescherming,
veiligheidsbrillen en werkhandschoenen

390

361
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De Persoonlijke
veiligheidsuitrusting in detail
ƒ
05 GOEDE
ZICHTBAARHEID

02 PRAKTISCH

03 Gebruiksvriendelijk

01 Robuust
en ademend

04 OP MAAT GEMAAKT

05 Verhoogde veiligheid

Techniek

Comfort

01 HOOGWAARDIGE HIGHTECHVEZELS
Zelf ontwikkelde materialen voor een hoge bescherming
tegen doornen, water, wind en kou. Zonder compromissen
wat betreft ademen en draagcomfort.

03 Onderhoud en draagcomfort
STIHL kleding met snijbescherming kan al op 60° worden
gewassen en kan met 400 toeren per minuut (max.)
gezwierd worden om olie en hars beter te verwijderen.
De gebruikte materialen drogen snel en zorgen dankzij
elastische vezels voor een optimaal draagcomfort. Het
certiﬁcaat van de Oeko-Tex® Standard 100 bewijst
bovendien de huidvriendelijkheid van de materialen.

02 DOORDACHT CONCEPT
Onze functionele kleding biedt slimme oplossingen om
te beantwoorden aan alle gebruikerseisen. Bijvoorbeeld
individueel regelbare ventilatieopeningen, stevig
weefsel op belaste plaatsen zoals knieën en ellebogen
of innovatieve oplossingen voor speciale toepassingen
waarvoor een patent is aangevraagd.

04 UITGEBREID MATENASSORTIMENT BIJ STIHL
Broeken zijn in korte en lange maten beschikbaar. U heeft
de keuze tussen een comfortabele en nauwsluitende
pasvorm. De kleding uit de reeks ADVANCE is ook heel
comfortabel voor vrouwen.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vindt u op pagina 450 en op www.stihl.be / www.stihl.nl.

Lederen laarzen met
bescherming tegen
snijwonden (afhankelijk
van het model)

Rubberen laarzen met
bescherming tegen
snijwonden (afhankelijk
van het model)

Jack met bescherming
tegen snijwonden
(afhankelijk van het model)

Handschoenen met
bescherming tegen
snijwonden (afhankelijk
van het model)

Accessoires
Broeken met bescherming
tegen snijwonden en
beenbeschermers
(afhankelijk van het model)
Snijbeschermingsklasse / klasse 0 (^= 16 m/s ①)

–

–

–

–

⬤

Snijbeschermingsklasse / klasse 1 (^= 20 m/s ①)

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

m/s ①)

⬤

⬤

–

–

–

Snijbeschermingsklasse / klasse 3 (^= 28 m/s ①)

–

–

⬤

–

–

Snijbeschermingsklasse volgens EN ISO 11393

Snijbeschermingsklasse / klasse 2 (^= 24

Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1.②

Veiligheid
05 SNIJBESCHERMING EN
WAARSCHUWINGSKLEUREN
De exclusief voor STIHL ontwikkelde snijbestendige
inzetstukken bieden een uitstekende bescherming,
zelfs bij zeer lichte kleding. Wij controleren onze
producten volgens strenge interne criteria en met
regelmatige producttests door gecertiﬁceerde Europese
instituten. Bovendien werken we nauw samen met
vaste leveranciers die op regelmatige basis een audit
ondergaan. Een groter gedeelte in ﬂuorescerend oranje
en de reﬂecterende elementen zorgen dat u ook in
ongunstige lichtomstandigheden goed zichtbaar bent.
Het bovenmateriaal biedt een zeer hoge bescherming
tegen UV-stralen.

OPMERKING
De persoonlijke veiligheidsuitrusting geeft nooit een absolute
bescherming tegen letsels. Het is ook geen vervanging voor
een veilige werkmethode. Het is daarom absoluut noodzakelijk
om aandachtig de gebruiksinstructies van de veiligheidsuitrusting en de gemotoriseerde machines te lezen, en ook de
instructies om ongevallen te voorkomen.

① Het is niet mogelijk om de kettingsnelheden onder testomstandigheden 1: 1 in de praktijk over te brengen.
(De maximale kettingsnelheid van een kettingzaag kan er hier niet worden bijgehaald.)
② Meer uitleg over beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden vindt u op pagina 456
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Werkkleding
voor werkzaamheden
met de
kettingzaag
ƒ
● Voor bosbouwprofessionals, boomverzorgers, eigenaars van bossen en
percelen, of voor degenen die zelf hun
brandhout zagen

function
ƒ
De FUNCTION kleding voor de bosbouw is speciaal
ontwikkeld voor beginners en gelegenheidswerkers.
Deze kleding biedt beproefde snijbescherming en
tal van praktische oplossingen zoals veelzijdige
zakken en comfortabele ventilatieopeningen.

● Voor een optimale bescherming bij bos- en
bosbouwwerkzaamheden
● Aangenaam draagcomfort door innovatieve
materialen en zorgvuldige afwerking

Jack FUNCTION Universal
①

Met een groot gedeelte in signaalkleur voor een betere
zichtbaarheid, ademend materiaal met een optimaal draagcomfort, kleur antraciet, zwart en ﬂuorescerend oranje. Twee
zijzakken en een zak met ritssluiting op borsthoogte om een
smartphone of EHBO-set veilig op te bergen. Bewegingsvrijheid bij de schouders en op de rug, verstevigde schouders
en ellebogen. Ventilatiestukken voor een goede verluchting,
groot STIHL logo op de rug.

Maten
Artikelnummer

S – XXL
0088 335 07..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
.. De eindnummers van uw maat vindt u in de maattabel op pagina 384

Accessoires

Broek met tailleband / tuinbroek
FUNCTION Universal
①

Ademend materiaal met hoog draagcomfort, kleur antraciet,
zwart en ﬂuorescerend oranje. Bewegingsvrijheid in het kruis
en de stap, nierbescherming, bescherming tegen doornen op
zowel het voorste als het achterste deel van de broekspijpen.
Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan.
Tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Maten
XS – 3XL
Artikelnummer
0088 342 15..
Tuinbroek, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Maten
XS – 3XL
Artikelnummer
0088 388 06..

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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Dynamic
ƒ
De DYNAMIC kleding voor bosbouwprofessionals
biedt een langere levensduur maar ook een grote
bewegingsvrijheid. Deze combinatie combineert
scheurvaste materialen, geteste snijbescherming en
elastische inzetstukken.

Jack DYNAMIC
①

①

Met grote gedeelten in signaalkleur. Kleur antraciet en
ﬂuorescerend oranje, met een softshell binnenkraag,
comfortabel stretch inzetstuk in de rug, verstevigde en
voorgevormde ellebogen, elastiek aan de uiteinden van
de mouwen, goede ventilatie met ventilatieritssluitingen
in de okselzone, vier handige zakken.
Maten
Artikelnummer

Broek met tailleband / tuinbroek
DYNAMIC

XS – 3XL
0088 335 09..

Voorzijde uiterst robuust en weerstandbiedend dankzij
Beaver Extrem. Met geteste beveiliging tegen snijwonden,
kleur antraciet en ﬂuorescerend oranje, knie voorgevormd
en dubbel verstevigd, materiaal is ademend en
doornenafstotend.
Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A
(EN ISO 11393)
Maten
S – XXL
Artikelnummer
0088 342 24.
Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 2, design A
(EN ISO 11393)
Maten
XS – 3XL
Artikelnummer
0088 342 17..
Tuinbroek, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Maten
XS – 3XL
Artikelnummer
0088 388 11..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
.. De eindnummers van uw maat vindt u in de maattabel op pagina 384

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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Advance
ƒ
De ADVANCE kleding voor bosbouw is voorzien van een geteste beveiliging tegen snijwonden en uiterst
lichte hightech vezels, die zorgen voor een laag gewicht, een hoge ademende werking en een uitstekende
bescherming tegen water en koude. De pakken zijn ook uitgerust met praktische ventilatieopeningen en
doordachte oplossingen voor de zakken voor een verhoogd comfort. Bovendien kunnen alle broeken en
jacks van de reeks ADVANCE onderling perfect gecombineerd worden.

De reeks ADVANCE – ook
ideaal voor vrouwen
De reeks ADVANCE overtuigt niet alleen
met zijn doordachte details, designs en
functies. Hij is bovendien even geschikt voor
vrouwen als voor mannen. Door het hoge
aandeel elastische materialen, met name bij
ADVANCE X-Flex en ADVANCE X-TREEm,
passen jacks en broeken zich optimaal aan elke
lichaamsvorm aan. En toch blijft de maximale
bewegingsvrijheid behouden. Het speciaal
voor STIHL ontwikkelde snijbeschermende
materiaal AVERTIC™ pro lite is niet alleen heel
ademend, maar ook ultralicht en daardoor
geeft het een comfortabel draaggevoel. Veel
jassen en broeken uit de reeks ADVANCE zijn
beschikbaar in een uitgebreid assortiment
maten, zodat elke vrouw de optimale kleding
voor het werk in het bos vindt die bij haar past.
Door de Slim Fit-pasvorm, hoogelastische materialen,
ultralichte snijbescherming en regelbare mouwbreedtes
is met name de kleding van ADVANCE X-TREEm heel
geschikt voor vrouwen die in het bos werken.

Geschikt voor
gebruik in de zomer

Geschikt voor
gebruik in de
herfst / winter

Jack ADVANCE X-Vent

Jacks ADVANCE X-Shell

369

①

Licht en zeer goed ademend jack voor de bosbouw, uiterst
geschikt voor zomerse temperaturen of zware lichamelijke
arbeid. Kleur ﬂuorescerend oranje en zwart, zilveren
gaasvoering op de rug, onder de armen en in de zakken
voor een optimale ventilatie, water- en vuilafstotend, meer
ﬂuorescerend oranje, reﬂecterende details, twee borstzakken
en telkens een rug-, arm- en binnenzak, slijtagebescherming
op de schouders, groot STIHL logo op de rugzijde.
Maten
Artikelnummer

Uiterst elastisch, sneldrogend en verwarmend. De zwarte
zones zijn waterafstotend en luchtdoorlatend, de gekleurde
zones zijn waterdicht en ademend. Borst- en binnenzak
evenals slijtagebescherming op de schouders. Kleur turf: met
twee zijzakken. Zeer goed te combineren met de broeken
met snijbescherming HS MultiProtect en FS Protect. Kleur
ﬂuorescerend oranje: met mouwzak, reﬂecterende strepen en
groot STIHL logo op de rug.
①

Kleur ﬂuorescerend oranje / zwart
Maten
XS – XXL
Artikelnummer
0088 335 12..

S – XXL
0088 335 10..

①

Kleur turf/zwart
Maten
S – XXL
Artikelnummer
0088 335 11..

Bijzonder licht
voor het gebruik
in de zomer

Bijzonder robuust
en flexibel

Broek met tailleband /
tuinbroek ADVANCE X-Light

Broek met tailleband
ADVANCE X-Flex

①

①

Gemaakt van exclusief voor STIHL ontwikkeld, ultralicht en
uiterst ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden
AVERTIC™ pro lite. Dit zeslagige materiaal is 20 % lichter dan
het zeslagige materiaal met snijbescherming dat voorheen
werd gebruikt. Kleur zwart, met speciale ventilatiestof aan
het achterbeen en daarom optimaal voor hete dagen, volledig
elastische stap met ProElast, sluitbare zakken, tuinbroek met
lange ritssluiting om vlot aan en uit te trekken, reﬂecterende
details voor betere zichtbaarheid.
Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A
(EN ISO 11393)
Maten
S – 3XL
Artikelnummer
0088 342 14..
Tuinbroek, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Maten
S – 3XL
Artikelnummer
0088 388 05..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
.. De eindnummers van uw maat vindt u in de maattabel op pagina 384

Uit exclusief voor STIHL ontwikkeld, ultralicht en uiterst
ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden
AVERTIC™ pro lite. Dit zeslagige materiaal is 20 % lichter dan
het zeslagige materiaal met snijbescherming dat voorheen
werd gebruikt. Kleur zwart en ﬂuorescerend oranje, speciale
constructie in het kruis voor bewegingsvrijheid, uiterst
robuuste bovenstof, elastisch en ademend, elastische en
waterdichte kniebescherming, bescherming tegen doornen
en nattigheid aan het onderbeen, vuilafstotend, lange
ventilatieritssluitingen aan het achterbeen.
Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A
(EN ISO 11393)
Maten
XS – 3XL
Artikelnummer
0088 342 12..

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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Broek met tailleband
ADVANCE X-TREEm

Jack ADVANCE X-TREEm
①

①

Met veel nuttige details: gebruik van het zeer elastische
ProElast voor optimale bewegingsvrijheid en ademende
werking. Kleur zwart en ﬂuorescerend oranje met reﬂecterende
elementen. Mogelijkheid om handzaagbescherming te
bevestigen. Afneembare mouwen, afstandsmateriaal aan
de schouder en regelbare ventilatieopeningen voor een
aangename lichaamstemperatuur. Bescherming tegen slijtage
door keramische puntenzone op de ellebogen. Buitenkant
schouderzone met DotGrip slijtagebescherming. Hoge
zichtbaarheid door groot gedeelte in ﬂuorescerend oranje.
Twee borstzakken en telkens een binnen- en armzak.

Maten
Artikelnummer

XS – XXL
0088 335 08..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
.. De eindnummers van uw maat vindt u in de maattabel op pagina 384

Broek met snijbescherming met een extreem hoog comfort:
hoogelastisch ProElast. Ideaal om te klimmen en voor
professioneel gebruik onder extreme omstandigheden. Kleur
zwart en ﬂuorescerend oranje met reﬂecterende elementen.
Zachte en sneldrogende binnenvoering. Dankzij robuuste,
vuil- en waterafstotende materialen in de voorzijde van de
benen en op de billen uitstekend geschikt voor werken in het
bos. Bescherming tegen teken door een luchtdoorlatende
hoes die aansluit op de schoen. Bescherming tegen slijtage
door een keramische coatinglaag. Licht en zeer goed ademend
materiaal met bescherming tegen snijwonden: AVERTIC™
pro lite, met geteste bescherming tegen snijwonden.
Vlakke zakken met ritssluiting op de heupen, billen en dijen.
Ventilatieopeningen met ritssluiting voor regeling van de
lichaamstemperatuur. Bretellen zijn bijgeleverd.
Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A
(EN ISO 11393)
Maten
XS – 3XL
Artikelnummer
0088 342 16..

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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Voor elke toepassing
de perfecte combinatie
ƒ
De ADVANCE-reeks biedt een passend systeem voor jacks en broeken. De designs en functies zijn zo ontworpen dat ze ﬂexibel
met elkaar gecombineerd kunnen worden. Doorslaggevend voor de keuze zijn de weersomstandigheden en de toepassing. Het
pak ADVANCE X-TREEm speelt zijn sterke punten het best als eenheid uit omdat het speciaal op de vereisten van boomverzorgers
afgestemd is.

Advance

Advance

Advance

X-SHELL

X-VENT

X-TREEm

Sneldrogende en warme stoﬀen voor
gebruik op koude dagen

Sterk ademende stoﬀen voor een
goede lichaamstemperatuur bij hoge
temperaturen

Ultiem draagcomfort
en functionele details
speciaal ontwikkeld voor
boomverzorgers

Advance

Advance

X-FLEX

X-LIGHT

Elastische beschermingselementen voor meer
bewegingsvrijheid en
een goede bescherming
tegen doornen

Ultralichte broeken met snijbescherming voor
een bijzonder hoog draagcomfort
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Ideaal voor
sporadisch
gebruik

Ideaal voor
sporadisch
gebruik

Volledige beenbeschermers
Chaps 360°
Voorbeenbeschermer Chaps 270°
Bovenstof: 65 % polyester, 35 % katoen, voering: 100 % polyester

Inzetstukken: 65 % polyester, 35 % katoen,
bovenstof en voering: 100 % polyester

Voor occasioneel werken met de kettingzaag. Kleur antraciet
en ﬂuorescerend oranje met jeans look. Meer comfort door
de elastische gordel, licht en ademend, Y-vormige gespen
voor snel aan- en uittrekken, reﬂecterend STIHL logo rechts,
uitgebreide snijbescherming.

Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van
verschillende gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte van
het dijbeen achteraan, gesloten rits aan de bovenkant en een
gladde voering voor supersnel aantrekken en sluiten. Kleur
antraciet.

Snijbeschermingsklasse 1, design B (EN ISO 11393)
Lengte
100 cm ①
Lengte
85 cm ①
Artikelnummer
0088 521 0301
Artikelnummer
0088 521 0304

Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)
Lengte
100 cm ①
Lengte
90 cm ①
Artikelnummer
0088 508 0100
Artikelnummer
0088 508 0101

Lengte
Artikelnummer

90 cm ①
0088 521 0302

Lengte
Artikelnummer

95 cm ①
0088 521 0303

Lengte
Artikelnummer

105 cm ①
0088 521 0305

Snel AAN DE SLAG met de volledige
beenbescherming Chaps 360°
Voor sporadische, korte klussen met de kettingzaag is onze
volledige beenbescherming Chaps 360° net wat u zoekt!
Dankzij de lange, soepele ritssluiting aan de achterkant van
beide benen kan u de volledige beenbescherming gemakkelijk
over uw broek trekken zonder daarbij uw schoenen uit te
trekken. U kan de volledige beenbescherming aan de taille
gemakkelijk met een brede gordel in de breedte verstellen en
met knop en ritssluiting aan de voorkant eenvoudig sluiten.
De voorgevormde knie en verluchting aan de dij zorgen
voor optimale bewegingsvrijheid en een hoog draagcomfort.
De snijbescherming die uit negen lagen bestaat en aan de
ritssluiting overlapt zorgt voor een maximale bescherming.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
.. De eindnummers van uw maat vindt u in de maattabel op pagina 384

① Gemeten van de taille tot aan de zoom van de broekspijp
② Voldoet aan de basisvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid
van Verordening (EU) 2016 / 425
③ In meerdere Europese landen gepatenteerd

Ideaal voor
sporadisch
gebruik
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Ideaal, ook
voor het werk
in de tuin

Volledige beenbeschermers
Protect MS 360°
Klimbroek X-Climb

Inzetstukken: 85 % polyester, 15 % katoen,
bovenstof en voering: 100 % polyester

Bovenstof: 89 % polyester, 11 % elastaan, voering: 100 % polyester

Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van
verschillende gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte
van het dijbeen achteraan, gesloten rits aan de bovenkant
en een gladde voering voor supersnel aantrekken en
sluiten, voorgevormde knie voor een groter comfort. Kleur
ﬂuorescerend oranje.

Robuuste klimbroek zonder snijbescherming. Kleur turf,
hoogelastisch en ademend, aan de knie extra waterdicht,
bescherming tegen doornen en water in het onderste
beengedeelte, vuilafstotend, verluchting met ritssluitingen
achteraan, nierbescherming, haken om te binden met veters,
afsluitbare zakken, reﬂecterende details.

Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)
Maten
XS – M
Maten
L – XXL
Artikelnummer
0088 508 0000
Artikelnummer
0088 508 0001

Maten
Artikelnummer

XS – XXL
0088 494 00..

Patent EP
2465369 B1 ③

Armbescherming
Protect MS
100 % polyester

FS-BRETELLEN
82 % polyester, 18 % elastodieen
(natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

FS-beenbescherming
65 % polyester, 35 % katoen

Volledige armbescherming tijdens
het werk met de kettingzaag.
Kleur ﬂuorescerend oranje. Hoog
draagcomfort, ademend door
inzetstukken in speciaal ventilatiemateriaal. Comfortabele band,
geïntegreerde duimopening om
beter te ﬁxeren. Pakket: 1 paar.

Elastische bretellen met elastische
klittenbandsluiting, voorkomt
drukplaatsen door de draaggordel,
universeel geschikt voor alle maten.
Kleur oranje.

Gepatenteerde actief ademende
stootbescherming voor extreme
toepassingen, voor het inschuiven
in de geïntegreerde beenzak. Kleur
zwart.

Snijbeschermingsklasse 1
(conform EN ISO 11393) ②
Artikelnummer
0088 544 0010

Lengte
Breedte
Artikelnummer

Lengte
Artikelnummer

110 cm
5 cm
0000 884 1593

50 cm
0000 884 1594

Snijbeschermingsdesign /
Snijbeschermingsklasse

Aantal lagen

Jack
FUNCTION Universal

0088 335 07..

S – XXL

–

–

Broek met tailleband
FUNCTION Universal

0088 342 15..

XS – 3XL

A/1

9

tuinbroek
FUNCTION Universal

0088 388 06..

XS – 3XL

A/1

9

Jack DYNAMIC

0088 335 24..

XS – 3XL

–

–

0088 342 19..

S – XXL

A/1

7

0088 342 17..

XS – 3XL

A/2

8

tuinbroek DYNAMIC

0088 388 11..

XS – 3XL

A/1

7

Jack ADVANCE X-Vent

0088 335 10..

S – XXL

–

–

0088 335 12..

XS – XXL
–

–

0088 335 11..

S – XXL

Broek met tailleband ADVANCE
X-Light

0088 342 14..

S – 3XL

A/1

6

tuinbroek ADVANCE X-Light

0088 388 05..

S – 3XL

A/1

6

Broek met tailleband ADVANCE
X-Flex

0088 342 12..

XS – 3XL

A/1

6

Jack ADVANCE X-TREEm

0088 335 08..

XS – XXL

–

–

Broek met tailleband ADVANCE
X-TREEm

0088 342 16..

XS – 3XL

A/1

6

Kleur

Maten

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Artikelnummer
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FUNCTION

DYNAMIC

Broek met tailleband
DYNAMIC

ADVANCE

Jacks ADVANCE X-Shell

⬤ Verkrijgbaar
– Niet verkrijgbaar

+ Goed
++ Zeer goed
+++ Uitstekend

.. De eindnummers van uw maat vindt
u in de maattabel op pagina 384

① Bij modellen zonder knopen a.u.b. bretellen met clips gebruiken
② Alleen in de pas
③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

1,25

–

⬤

–/–/⬤

⬤/–

1,3

–

⬤

–/–/⬤

–/–

0,7

–

–

–/⬤/–

–/–

⬤/–/–

++

–

++

+

–

⬤

1,5

⬤/–

–

–

–/–/–

⬤/–

0,45

–

–

–/–/⬤

–/–

–

–

–/–/–

–/–

Accessoires

–/⬤

–/⬤/–

+++

++

++

++

– / 80

–/⬤/–

Bovenstof 1: 50 % polyamide,
50 % katoen
Fluorescerend oranje: 70 % polyester,
30 % katoen
Bovenstof 2: 93 % polyamide,
7 % polyurethaan
Voering: 100 % polyester

⬤/–

⬤/–/–

++

+

+++

–

40+ / –

–/⬤/–

Advance X-Vent
Bovenstof: 100 % polyester

–/⬤/–

ADVANCE X-Shell
Bovenstof: 100 % polyester
Membraan: polyurethaan

⬤/–

⬤/–/–

+++

+++

++

+++

40+ / –
–/–/⬤

0,99

⬤

⬤

–/–/⬤

⬤/–

⬤/–

⬤ / – / ⬤②

+

++

+++

–

40+ / –

–/⬤/–

1,2

⬤

⬤

–/–/⬤

–/–

⬤/–

⬤ / – / ⬤②

+

++

+++

–

40+ / –

–/⬤/–

1,3

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤/–

0,65

–

–

–/⬤/–

–/–

⬤/–

⬤/–
1,2

⬤

⬤

–/⬤/–

–/⬤

Materiaal

⬤/–/–

–/–/–

1,5

375

③

Label

UV-beschermfactor EN 13758-2 /
UV-norm 801
– / 60

Antraciet, ﬂuorescerend oranje:
100 % polyester
Zwart: 65 % polyester,
35 % katoen
Voering: 100 % polyester

–/⬤/–

1,4

0,7

–/⬤

Bescherming tegen koude

–/–

Actief ademend

Knopen voor bretellen ①/
Lussen voor bretellen

–/–/⬤

Geïmpregneerd tegen
vuil en water

Ventilatieopeningen /
Ventilatieritssluitingen /
Speciaal ventilatiemateriaal

–

Stevigheid bovenstof

Elastische tailleband

–

Elastische bovenstof /
Elastische inzetstukken /
Inzetstukken uit ProElast

Snijbescherming exclusief
ontwikkeld voor STIHL

0,6

Slim Fit / Regular Fit

Gewicht ca. (kg) voor maat M

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

⬤ / – / ⬤②

⬤/–/⬤

+++

++

+++

+++

+++

+++

–

+

40+ / –

40+ / –

–/⬤/–

–/⬤/–

Advance X-Light
Bovenstof: 75 % polyester,
20 % polyamide, 5 % polyurethaan
Voering: 100 % polyester
ADVANCE X-Flex
Bovenstof: 89 % polyester, 11 % elastaan
Voering: 100 % polyester

ADVANCE X-TREEm
Bovenstof: 80 % polyester,
15 % polyamide, 4 % elastaan,
1 % keramiek
Voering: 66 % polypropyleen,
34 % polyester
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Werkkleding
voor werkzaamheden
met machines
ƒ

Beschermingsbroek
Protect FS voor het
werken met EEN bosmaaier
Bovenstof: 65 % polyester, 35 % katoen,
voering: 100 % polyester

● Voor een optimale bescherming tijdens het
groenonderhoud

Met actief ademende stootbescherming. Kleur groen, lange
ventilatieopeningen aan de achterkant van de broek, lussen
voor FS-bretellen, veel praktische zakken. Ook verkrijgbaar in
ﬂuorescerend oranje. Zie FS Protect, ﬂuorescerend oranje op
pagina 379.

● Hoog draagcomfort
● Hoogwaardig verwerkt met vele extra’s

Maten
Artikelnummer

XS – 3XL
0088 458 00..

Een goede combinatie
met de jack
ADVANCE X-Shell
turf

Klimbroek
X-Climb
Bovenstof: 89 % polyester, 11 % elastaan,
voering: 100 % polyester

Robuuste klimbroek zonder snijbescherming. Kleur turf, hoog
elastisch en actief ademend, aan de knie bovendien waterdicht,
bescherming tegen doornen en vocht aan het onderbeen,
vuilafstotend, ventilatieopeningen met ritssluiting achteraan,
nierbescherming, haak voor verbinding met veters, sluitbare
zakken, reﬂecterende details.
Maten
Artikelnummer

XS – XXL
0088 494 00..

Bijpassende accessoires:
FS-bretellen

FS-beenbescherming

vindt u op pagina 378

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Een goede combinatie
met de jack
ADVANCE X-Shell
turf

Een goede combinatie
met de jack
ADVANCE X-Shell
turf

Beschermingsbroek
TriProtect FS voor het
werken met EEN bosmaaier

Beschermingsbroek
Multi-Protect HS voor
het werken met een
heggenschaar

Bovenstof: 65 % recycelter polyester, 35 % biokatoen,
voering: 100 % polyester

Bovenstof: 65 % polyester, 35 % katoen,
voering: 100 % polyester

Met driedubbele functie: stoot-, doornen- en vochtbescherming.
Kleur turf, zeer ademend, ventilatieritssluitingen op het
dijbeen aan de achterkant, twee heupzakken met ritssluiting,
achterzak en duimstokzak rechts, dijbeenzak met geïntegreerd gsm-zakje links.

Maten
Artikelnummer

KWF-innovatieprijs 2016

Ideaal bij werken met heggenscharen. Kleur turf, stretchmateriaal voor optimale bewegingsvrijheid, knie- en
zoomzone waterdicht, bovenstof met uitgewassen eﬀect,
lange ventilatieritssluitingen aan de achterkant, broekspijpen
afritsbaar tot 3⁄4-broek, nierbescherming.
Maten
Artikelnummer

XS – 3XL
0088 458 01..

XS – 3XL
0088 459 01..

Bijpassende accessoires:

Bijpassende accessoires:

FS-bretellen

FS-bretellen HS-beenbescherming
2-in-1

Kniebescherming

FS-beenbescherming
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Kniebescherming

FS-beenbescherming

vindt u op pagina 378

vindt u op pagina 378

Bretellen

Bretellen

82 % polyester, 18 % elastodieen (natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

82 % polyester, 18 % elastodieen (natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

Kleur oranje. Te knopen.

Kleur zwart en oranje. Te knopen

Lengte 120 cm
Artikelnummer

Lengte 110 cm
Artikelnummer

Breedte 4 cm
0000 884 1511

Breedte 5 cm
0000 884 1579

82 % polyester, 18 % elastodieen (natuurrubber)

82 % polyester, 18 % elastodieen (natuurrubber)

Kleur oranje. Met metalen clips
met kunststof.

Kleur zwart en oranje. Met metalen
clips zonder kunststof voor uiterst
sterke hechting.

Lengte 110 cm
Artikelnummer

Breedte 4 cm
0000 884 1510

Lengte 130 cm
Artikelnummer

Lengte 130 cm
Artikelnummer

Breedte 4 cm
0000 884 1512

.. De eindnummers van uw maat vindt u in de maattabel op pagina 384

Breedte 5 cm
0000 884 1576

378
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Bijpassende
accessoires
ƒ
FS-bretellen

FS-beenbescherming

82 % polyester, 18 % elastodieen (natuurrubber),
lussen en rugdeel: leder

65 % polyester, 35 % katoen

Kleur oranje, elastische bretellen met
elastische klittenbandsluiting, voorkomt
drukplaatsen door de draaggordel,
universeel geschikt voor alle maten.

Kleur zwart, gepatenteerde actief
ademende stootbescherming voor
extreme toepassingen, voor het
inschuiven in de geïntegreerde
beenzak.

Lengte 110 cm
Artikelnummer

Lengte
Artikelnummer

Breedte 5 cm
0000 884 1593

50 cm
0000 884 1594

Kniebescherming

HS-beenbescherming 2-in-1

100 % polyethyleen

100 % polyester

Kleur zwart, om in de zakken voor
de knievullingen te schuiven, voldoet
aan DIN EN 14404, compatibel
met kniezakken van alle standaardbroeken.

Kleur zwart. Bijzonder
doeltreﬀende bescherming tegen
snij- en beknellingsletsels door
heggenscharen.

Artikelnummer

0000 884 1595

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① In meerdere Europese landen gepatenteerd

Lengte
Artikelnummer

Patent EP
2465369 B1 ①

65 cm
0000 885 8700

Patent EP
2842441 B1 ①

Reflecterende
kleding
ƒ
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Geschikt voor
gebruik in de zomer

Reflecterend jack
Vent
Bovenstof: 100 % polyester

Licht, elastisch en zeer goed ademend veiligheidsjack voor
zomerse temperaturen of zware lichamelijke arbeid. Kleur
ﬂuorescerend oranje uit de functionele stof Mag Cool,
zwart gedeelte met lichte bescherming tegen doornen en
wrijving, twee borstzakken, tailleband voor goede pasvorm,
reﬂecterende strepen voor goede zichtbaarheid.

● Jacks met bescherming tegen snijwonden
voor kettingzaagwerkzaamheden boven
riemhoogte

Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)
Maten
XS – 3XL
Artikelnummer
0088 326 01..

● Reﬂecterende kleding voor een goede
zichtbaarheid bij werkzaamheden aan
het spoor en langs de weg, of bij slechte
weersomstandigheden
● Reﬂecterende kleding voor een optimale
bescherming bij alle weersomstandigheden
● Reﬂecterende kleding voor het werken met
bosmaaiers of kettingzagen
Reflecterende broek
Protect FS voor het
werken met EEN bosmaaier
Bovenstof: 70 % polyester, 30 % katoen, voering: 100 % polyester

Voor werkzaamheden aan het spoor en langs de weg. Kleur
ﬂuorescerend oranje, robuuste bovenstof, actief ademende
stootbescherming, reﬂecterende strepen en lange
ventilatieopeningen aan de achterkant van de broek, lussen
voor de FS-bretellen. De gepatenteerde FS-beenbescherming
voor extreem gebruik kan in de binnenzak ingeschoven
worden.
Broek met tailleband, signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)
Maten
XS – XXL
Artikelnummer
0088 534 00..

Bijpassende accessoires:
FS-bretellen

FS-beenbescherming

vindt u op pagina 378

.. De eindnummers van uw maat vindt u in de maattabel op pagina 384
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Reflecterende broek
met bescherming tegen
snijwonden Protect MS

Reflecterend jack
met bescherming tegen
snijwonden Protect MS

Bovenstof en voering: 100 % polyester,
robuust materiaal: 65 % polyester en 35 % katoen

Bovenstof en voering: 100 % polyester
①

①

Licht en ademend reﬂecterend jack met hoge bewegingsvrijheid.
Kleur ﬂuorescerend oranje en geel, zwart. Doornenbescherming
op de ellebogen en schouders. Ventilatiemateriaal aan de
armen. Twee borstzakken met ritssluiting, rugopening voor
draaggordel met ademende snijbescherming ADVANCE aan
de borst, schouders, armen en buik.

Robuuste beschermbroek van een functionele materiaalmix.
Kleur ﬂuorescerend oranje en geel, zwart. Ventilatiemateriaal op
het dijbeen aan de achterkant, robuust materiaal aan de knie en
de benen. Twee zijzakken, een achterzak en een duimstokzak,
nierbescherming, bovenstuk met knopen en zak, versterkte
rug voor een goede bescherming tegen onderkoeling.

Snijbeschermingsklasse 1, design B (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)
Maten
XS – 3XL
Artikelnummer
0088 326 04..

Snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)
Maten
S – 3XL
Artikelnummer
0088 399 01..

Bijpassende Accessoire:
BOVENSTUK MET BRETELLEN

Ideaal voor
sporadisch
gebruik

Bovenstof en voering: 100 % polyester

Aanknoopbaar bovenstuk met bretellen,
borstzak en verhoogde nierbescherming
voor PROTECT MS broeken. Kleur
ﬂuorescerend oranje en geel / zwart.
Één maat
Artikelnummer

0088 522 0010

Volledige beenbeschermers
Protect MS 360°
Inzetstukken: 85 % polyester, 15 % katoen,
bovenstof en voering: 100 % polyester

Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van meerdere
gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen
achteraan, gesloten rits aan de bovenkant en een gladde
voering voor supersnel aantrekken en sluiten, voorgevormde
knie voor een groter comfort. Kleur ﬂuorescerend oranje.
Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)
Maten
Artikelnummer

XS – M
0088 508 0000

Maten
Artikelnummer

L – XXL
0088 508 0001

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
.. De eindnummers van uw maat vindt u in de maattabel op pagina 384

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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Tip voor professionele gebruikers
Signalisatiekleding met hoge zichtbaarheid
klasse 3 vereist een combinatie van:

Jack Protect MS

Jack Vent

3

Toewijzing van combinaties voor het werken met machines

Reflecterende broek met bescherming
tegen snijwonden Protect MS

⬤

⬤

Volledige beenbeschermers
Protect MS 360°

⬤

⬤

Reflecterende broek Protect FS
voor het werken met EEN bosmaaier

–

⬤
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WEERBESTENDIGE
en functionele
kleding
ƒ

Weerbestendige kleding Raintec
Met gelaste naden en waterafstotende ritssluitingen. Kleur
zwart en ﬂuorescerend oranje, reﬂecterende strip, EN 343
klasse 3 (beste klasse) voor actief ademende werking:
RET < 10 m2 PA/W, waterdichtheid: ≥ 10.000 mm.
Jack
Bovenstof: 75 % polyester, 25 % polyurethaan, membraan: 100 %
polyurethaan, voering: 100 % polyester
①

● Bescherming tegen regen, wind en sneeuw
● Actief ademende, functionele kleding,
ideaal voor fysiek veeleisend werk
● Vochtafvoer van binnen naar buiten

Lange ventilatiespleten onder
de armen, hoger aandeel
ﬂuorescerend oranje, groot
reﬂecterend STIHL logo
op de rugzijde, in de breedte
regelbare softshell kraag,
opbergbare kap met klep.

Maten
Artikelnummer

S – XXL
0088 554 01..

Broek
Bovenstof: 70 % polyester, 30 % polyamide, Membraan: 100 % polyurethaan,
Voering: 100 % polyester
①

Ventilatieritssluiting aan het
bovenbeen, zijdelingse ritssluiting voor vlotter aantrekken,
ventilatieopeningen in heupzone
als toegang tot de werkbroek,
bewezen doornenbescherming van
ACTION ARCTIC op de kwetsbare
zones, praktische dijbeenzak.

Maten
Artikelnummer

S – XXL
0088 352 00..

Weerbestendig jack DuroFlex
Bovenstof: 100 % polyester, coating: 100 % polyurethaan
①

Gemaakt van waterdicht, elastisch
en duurzaam materiaal. Kleur
ﬂuorescerend oranje. Groot
gedeelte in ﬂuorescerend oranje,
waterdichtheid: ≥ 5.000 mm.
Ademend dankzij ventilatieopeningen aan de armen en
op de voor- en achterkant.
In de kraag opbergbare kap.

Maten
Artikelnummer

S – XXL
0088 554 02..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Goed combineerbaar
met weerbestendige
broek Raintec

Accessoires

Functionele kleding
ADVANCE

Werk-T-shirt
DYNAMIC Mag Cool

Bovenstof: 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % elastaan

Bovenstof: 100 % polyester
①

Optimaal lichaamsklimaat en sneldrogend door afvoer van het
lichaamsvocht naar buiten, naadloos ingebreide functionele
zones en een geurremmende antibacteriële uitrusting door
zilverionen②. De nauw aansluitende pasvorm verhindert dat er
teken binnendringen. Met ingebreid kettingzaagmotief.
UV-bescherming EN 13758-1: 50+.
Werkshirt, lange mouw
①

Ritssluiting, duimlussen.

Kleur zwart
Maten
Artikelnummer

Met graﬁsche opdruk MS 661 C-M.
Uiterst functioneel, voert de
transpiratie van het lichaam af,
actief ademend, droogt snel,
geurneutraliserend.
Kleur zwart, print in zilver
Maten
S – XXL
Artikelnummer
0088 302 00..
① Kleur ﬂuorescerend oranje, print in zwart
Maten
S – XXL
Artikelnummer
0088 302 01..

Fleecejack DYNAMIC
S – XXL
0000 888 60..

Werkbroek, lang
①

Achterste benenzone en
zitvlak met verwarmende
functionele zone.

Bovenstof: 97 % polyester, 3 % polyamide
①

Zacht, hoogelastisch jack van
microﬂeece. Kleur ﬂuorescerend
oranje met zwart, ademend en
snel droog, ideaal als tussenlaag,
met lichte bescherming tegen
doornen en wrijving, borstzak
met ritssluiting en duimlussen,
reﬂecterend kettingzaagmotief.
Maten
Artikelnummer

Maten
Artikelnummer

S – XXL
0088 353 00..

S – XXL
0000 888 59..

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
② Biocideproduct

.. De eindnummers van uw maat vindt u in de maattabel op pagina 384
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Zo BESTELT U correct
1. Kies uw werkkledij voor de bosbouw.
2. Bepaal aan de hand van de tabellen
welke maat voor u de juiste is.
Voor de jacks: bepaal de maat op
basis van de borstomvang of de
internationale maat
Voor de broeken: bepaal de maat
op basis van uw jeansmaat① of de
internationale maat
3. Vul het artikelnummer (..) in met het
nummer dat overeenkomt met uw
internationale maat:
Standaardmaten
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05,
XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
4. Belangrijk: vermelde maten zijn
lichaamsmaten. Afgewerkte
kledingstukken zijn iets groter.
Dames berekenen hun maat uit
de omtrek van het zitvlak en de
binnenbeen- of jeanslengte. De
internationale maten hebben
betrekking op herenmaten. In
principe kiezen dames één maat
kleiner.

1 Lichaamsgrootte
van kruin tot voetzool
2 Borstomvang
Het breedste deel van de borst
horizontaal rond het lichaam
3 Tailleomvang
Zonder de band rond de taille
aan te spannen
A Voor tuinbroeken en jacks:
buikomvang (positie ter hoogte
van de navel
B Voor broeken met tailleband:
bandomvang (positie broekband)
4 Zitvlakomvang
Breedste deel van het zitvlak
5 Kruislengte
Vanaf het kruis naar de vloer
gemeten
6 Bovenbeenomvang
Breedste plaats van het bovenbeen
7 Armlengte
Meet van de bovenkant van de
schouder, langs de elleboog, tot aan
de knokkels van de hand als de arm
gebogen is
Jacklengte
Zonder kraag tot aan de zoom
(gemeten op een jack dat past)

2
7
A

3

B
4
1
6

5

Internationale standaardmaten

Beschermende kleding
Maat (artikelnummer)

Functionele kleding
Maat (artikelnummer)
Lichaamsgrootte in cm 1

XS (..02)

S (..03)

M (..04)

L (..05)

XL (..06)

XXL (..07)

3XL (..08)

XS (..44)

S (..48)

M (..52)

L (..56)

XL (..60)

XXL (..64)

3XL (..68)

170 – 176

172 – 178

174 – 180

176 – 182

178 – 184

180 – 186

182 – 188

Borstomtrek in cm 2

76 – 84

84 – 92

92 – 100

100 – 108

108 – 116

116 – 124

124 – 132

Tailleomvang in cm 3

62 – 70

70 – 78

78 – 86

86 – 96

96 – 106

106 – 116

116 – 126

Omtrek zitvlak in cm 4

76 – 82

82 – 88

88 – 104

104 – 110

110 – 116

116 – 122

122 – 128

Jeansmaat in inch
Tailleomvang / lengte

25 – 28 / 31

28 – 31 / 31,5

31 – 34 / 32

34 – 38 / 32,5

38 – 42 / 33

42 – 46 / 33,5

46 – 50 / 34

① Jeansmaat is in inch aangegeven. Inchmaat vermenigvuldigd met 2,54 geeft tailleomvang 3 en kruislengte 5 in cm.

Accessoires
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Werkschoenen
zonder
bescherming
tegen
snijwonden
ƒ
● Voor een stabiele ondersteuning en goede
bescherming met een antislipproﬁelzool en
stalen tip
● Om buiten of in de werkplaats te werken
● Hoog draagcomfort en bescherming tegen
verwondingen

NIEUW
VEILIGHEIDSSCHOEN Worker S2
Bovenmaterialen uit hoogwaardig, bijzonder ademend
nubuckleder en textielinzetstuk. Hoog draagcomfort dankzij
gewatteerde schachtrand, dempende PU-tussenzool,
ergonomische en verwisselbare binnenzool, laag gewicht.
Omringende reﬂecterende materialen in oranje. Gripvaste,
olie- en brandstofbestendige zolen met ruw proﬁel
conform EN ISO 20345 S2. Toegelaten om te gebruiken
met orthopedische inlegzolen conform DGUV regel 112-191.
Maten
Artikelnummer

39 – 48
0088 530 02..

NIEUW
Veiligheidsveterlaars
Worker S3
Bovenmaterialen uit hoogwaardig, bijzonder ademend nubuckleder en textiel inzetstuk. Hoog draagcomfort dankzij gewatteerde
schachtrand, dempende PU-tussenzool, comfortabele en
verwisselbare binnenzool, perforatiebescherming en laag
gewicht. Omringende reﬂecterende materialen in oranje
en olie- en brandstofbestendige zolen met ruw proﬁel
conform EN ISO 20345 S3. Toegelaten om te gebruiken met
orthopedische inlegzolen conform DGUV regel 112-191.
Maten
Artikelnummer

39 – 48
0088 489 01..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

Kettingzaaglaarzen met
bescherming
tegen
snijwonden
ƒ
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LEDEREN LAARZEN FUNCTION
①

● Voor de juiste bescherming bij het werken
met de kettingzaag
● Met stalen tip en inzetstuk met
bescherming tegen snijwonden

Bovenmateriaal volledig van waterafstotend rundsleder. Groot
draagcomfort door de ademende textielvoering met gevoerde
kraag, robuuste vetersluitingen met klemhaak om de veters
vast te zetten, slijtagebescherming aan de neus, dempende
PU-tussenzool, zeer veilige antislipproﬁelzool.
Maten
Artikelnummer

39 – 47
0088 532 04..

● Voor een veilige en stabiele voetplaatsing

LEDEREN LAARZEN DYNAMIC Ranger
①

Bovenmateriaal uit hoogwaardig, waterafstotend natuurlijk
rundsleder. Hoog of vol comfort, ademende textielvoering
met gewatteerde schacht, slijtagebestendige en slijtvaste
neusbescherming, robuuste snoerelementen, dempende
PU-tussenzolen, hoge slipvastheid door slipvaste proﬁelzolen.
Toegelaten om te gebruiken met orthopedische inlegzolen
conform DGUV regel 112-191.
Maten
Artikelnummer

36 – 50
0088 532 05..

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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LEDEREN LAARZEN DYNAMIC S3
②

TREKKINGLAARZEN ADVANCE GTX
②

Bovenmateriaal uit hoogwaardig, bijzonder waterafstotend
en duurzaam gelooid nubuckleder. Universeel inzetbaar,
dankzij de S3- perforatiebescherming ook op bouwterreinen.
Bijzonder ademend binnenmateriaal voor een goed
vochttransport, gewatteerde kraag, robuuste vetersluitingen
met klemhaak, gemakkelijke aantrekoogjes, uitneembare en
ergonomische inlegzolen, stalen tussenzolen als perforatiebescherming, slijtagebescherming aan de neus, dempende
PU-tussenzool, hoge slipvastheid door slipvaste proﬁelzool.
Toegelaten om te gebruiken met orthopedische inlegzolen
conform DGUV regel 112-191.

Bovenmateriaal van hoogwaardig en zeer waterafstotend
bergrundsuède, voor professioneel gebruik met kettingzagen
in hangende positie en bij de boomverzorging. Robuuste
vetersluitingen met klemhaak om de veters vast te zetten,
gemakkelijke aantrekoogjes, waterdicht en zeer ademend
GORE-TEX®-membraan. Hoogwaardige, uitneembare en zeer
absorberende, ergonomische inlegzool, extra bescherming
tegen nattigheid en slijtage door de omhooggetrokken
rubberrand, dempende PU-tussenzool, hoge slipvastheid door
zeer veilige antislipproﬁelzool.

Maten
Artikelnummer

Maten
Artikelnummer

38 – 48
0088 532 01..

39 – 48
0088 532 03..

LEDEREN LAARZEN DYNAMIC GTX
②

Bovenmateriaal uit waterafstotend leder, gecombineerd
met het waterdichte en ademende membraan GORE-TEX®
Extended Comfort. Hoog draagcomfort door ergonomische
zachte binnenzool, gemakkelijke aantrekoogjes, slijtagebescherming aan de neus, hoge slipvastheid door slipvaste
proﬁelzool, reﬂecterende inzetstukken voor verhoogde
veiligheid. Toegelaten om te gebruiken met orthopedische
inlegzolen conform DGUV regel 112-191.
Maten
Artikelnummer

36 – 50
0088 532 02..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

DGUV Regel 112-191
STIHL biedt u een uitgebreid assortiment werkschoenen met
en zonder snijbescherming. Al onze schoenen onderscheiden
zich door hun optimale bescherming en hoog draagcomfort.
Bovendien zijn bepaalde modellen geschikt om te gebruiken
met een individueel aangepaste orthopedische inlegzool,
conform DGUV Regel 112-191. Zo kan u zich een inlegzool
laten maken volgens uw behoeften, zonder dat de schoen zijn
certiﬁcering verliest.

① Toegelaten voor de productie van orthopedische inlegzolen conform DGUV regel 112-191
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
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Rubberen LAARZEN FUNCTION

Rubberen LAARZEN Special
②

Met de hand gemaakte rubberen laarzen in natuurlijk
caoutchouc. Diepe, zelfreinigende rubberen proﬁelzool met
goede grip. Variabel instelbare schachtkraag om vast te
snoeren, ook geschikt voor heel stevige kuiten, laag gewicht
dankzij een lage schacht, proﬁel in het tussenstuk, hoge
slipvastheid door slipvaste proﬁelzool.

Met de hand gemaakte rubberen laarzen in natuurlijk
caoutchouc. Diepe, zelfreinigende rubberen proﬁelzool met
goede grip. Rubberen schacht met veters, reﬂecterende strook,
proﬁel in het tussenstuk, hoge slipvastheid door slipvaste
proﬁelzool.

Maten
Artikelnummer

Maten
Artikelnummer

Hoogwaardig, volledig rundsleder

Waterdicht membraan

Proﬁelzool met grove noppen

Orthopedisch voetbed

Stalen tip

Stalen tussenzool

Hoog afrolcomfort

Labels

Geschikt voor spikes

Geschikt voor klimijzers

Bescherming tegen het omslaan
van de voet in de schacht

–

⬤ / – / S2

1,0

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

–

–

–

Veiligheidsveterlaars
Worker S3
NIEUW

0088 489 01.. ①

–

⬤ / – / S3

1,3

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

②

Snijbeschermingsklasse

0088 530 02.. ①

Schachthoogte in cm (ca.)

VEILIGHEIDSSCHOENEN
Worker S2
NIEUW

Artikelnummer

Gewicht (kg) in maat 42 per paar (ca.)

36 – 50
0088 493 00..

DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249

39 – 47
0088 493 01..

Werkschoenen zonder snijbescherming

LAARZEN met bescherming tegen snijwonden
MS-lederen LAARZEN
FUNCTION

0088 532 04..

20

⬤ / ⬤ / S2

1,9

1

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

MS-lederen LAARZEN
DYNAMIC Ranger

0088 532 05.. ① 20

⬤ / ⬤ / S2

1,9

1

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

MS-lederen LAARZEN
DYNAMIC S3

0088 532 01.. ① 20

⬤ / ⬤ / S3

2,0

1

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

MS-lederen LAARZEN
DYNAMIC GTX

0088 532 02.. ① 20

⬤ / ⬤ / S2

2,2

1

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

MS-TREKKINGLAARZEN
ADVANCE GTX

0088 532 03..

20

⬤ / ⬤ / S2

2,5

2

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

MS-rubberen LAARZEN
FUNCTION

0088 493 01..

32

⬤ / ⬤ / S2

2,9

1

–

⬤

⬤

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

MS-rubberen LAARZEN
Special

0088 493 00..

35

⬤ / ⬤ / S2

3,1

3

–

⬤

⬤

–

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤ Standaard
– Niet verkrijgbaar
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GELAATS, GEHOORen hoofdbescherming,
veiligheidsbrillen
en werkhandschoenen
ƒ

Gehoorbeschermer

Concept 23
Extreem licht, verstelbaar, softkussen
voor aangenaam draagcomfort.
Kapjes / beugel draaibaar.
EN 352, SNR 23 (H : 27; M : 20; L : 14)
Artikelnummer

0000 884 0539

Concept 24
● Hoofd-, gehoor- en gelaatsbescherming
tegen motorgeluiden, spaanders, splinters
en steentjes
● Individueel instelbare gezichts- en
gehoorbeschermingcombinaties
● Geschikte bescherming voor oren, ogen en
handen

Stabiele, luchtdoorlatende metalen
beugel. Zacht kussen voor aangenaam
draagcomfort.
EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 22; L : 14)
Artikelnummer

0000 884 0541

Concept 24 F
Gewatteerde hoofdband,
zacht kussen voor aangenaam
draagcomfort, opvouwbaar.
EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 13)
Artikelnummer

0000 884 0542

Concept 28
Stabiele, luchtdoorlatende
metalen beugel. Zacht kussen
voor aangenaam draagcomfort.
EN 352, SNR 28 (H : 31; M : 26; L : 19)
Artikelnummer

0000 884 0543

NIEUW
Timbersports® Edition
Een must voor echte fans.
Gehoorbeschermer in
TIMBERSPORTS® design
met gewatteerde hoofdbeugel
en softkussens voor een
aangenaam draagcomfort.
EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)
Artikelnummer

0000 884 0546

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
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Gehoorbeschermer met Bluetooth®

DYNAMIC GB 29
Veelzijdig inzetbare gehoorbeschermer. Via Bluetooth®
kan u smartphonefuncties zoals telefoneren en muziek
beluisteren gebruiken zonder dat u het toestel uit de zak
moet halen. Aparte AUX-ingang, acculooptijd tot 38 uur.
EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)
Artikelnummer

0000 884 0519 ②

NIEUW
ADVANCE ProCOM
Slim, efficiënt en comfortabel communiceren
De ADVANCE ProCOM is zowel een gehoorbeschermer als een innovatieve communicatie-oplossing, gericht op de behoeften
van professionals in de bosbouw en de boomverzorging. De technologie maakt een netwerkverbinding mogelijk voor maximaal zes
personen, zodat de gebruikers tot op een afstand van 600 m rechtstreeks met elkaar in contact staan. Elke headset werkt bovendien
als versterker, zodat bij grotere teams ook grotere afstanden overbrugbaar zijn. Dankzij de goede spraakkwaliteit is een heldere
en aangename communicatie mogelijk die met name bij veeleisende werkzaamheden belangrijk is. Door de ﬁltering kunnen de
geluiden van machines actief gedempt worden. Zo proﬁteert u van een extreem hoge geluids- en lawaaidemping. Via Bluetooth® kan
u veel smartphonefuncties gebruiken zonder dat u het toestel uit de zak moet halen. U kan ook klassieke draadloze toestellen via
Bluetooth® in de communicatie via de ADVANCE ProCOM integreren, zodat indien nodig ook gebruikers zonder gehoorbeschermer
bij de communicatie opgenomen kunnen worden. Ter ontspanning tijdens het werk is er een FM-radio geïntegreerd. Ook in optie
verkrijgbaar als set oorkapjes ADVANCE ProCOM voor de helm ADVANCE X-Climb.
EN 352, SNR 32 (H : 35; M : 29; L : 23)①

Complexe technologie,
eenvoudig te bedienen
De ADVANCE ProCOM onderscheidt zich dankzij
zijn eenvoudige bedieningslogica. De grote
ergonomische knoppen zijn goed op gevoel van
elkaar te onderscheiden en eenvoudig te bedienen.

① Bij gebruik van de uitvoeringsvariant gehoorbeschermer ADVANCE ProCOM
② Voor België is Recupel inbegrepen

Artikelnummer

0000 884 0544 ②
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Oordoppen

GeLAats- / gehoorbescherming
kort met nylon raster

GSS 33

FUNCTION GPA 33

Van conisch gevormd PU-schuim met
goede dempingwaarden. Zacht materiaal
past zich aangenaam aan de gehoorgang
aan, twee paar in multibox.

Met dubbele hoofdband①
en vier oordoppen.
EN 352, EN 1731, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29)③

EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)
Artikelnummer

0000 886 0411

Artikelnummer

GeLAats- / gehoorbescherming
kort met kunststof vizier

FUNCTION GPA 24
Eenvoudig te combineren met
gehoorbeschermers voor een goede
geluidsdemping en draaibaar nylon
raster (polyamide PA), verstelbare
hoofdbeugel.

FUNCTION GPC 33
Met dubbele hoofdband①
en vier oordoppen.

EN 352, EN 1731, SNR 24
(H : 28; M : 21; L : 13)③

EN 166, EN 352, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29)②③

Artikelnummer
Artikelnummer

0000 884 0252

0000 884 0251

0000 884 0255

DYNAMIC GPA 30
DYNAMIC GPC 30

Met zacht kussen beklede hoofdbeugel
en gehoorbeschermers. Vergroot
vizier (polyamide PA), extra
voorhoofdbescherming.

Met zacht kussen beklede hoofdbeugel
en gehoorbeschermers. Vergroot vizier,
binnenkant met anti-aanslagcoating,
extra voorhoofdbescherming.

EN 352, EN 1731, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18)③

EN 166, EN 352, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18)②③
Artikelnummer

Artikelnummer

0000 884 0254

0000 884 0253

ADVANCE GPA 28
ADVANCE GPC 28

④

④

Combinatie voor professionals, optimale
balans, meervoudig verstelbare
draagbanden, met ratelverstelling
draagbaar met en zonder kapjes
afhankelijk van toepassing, voorhoofdbescherming met ventilatieopeningen,
met nylonrooster (polyamide PA). Het
hoogste draagcomfort en optimale
gewichtsverdeling.

Combinatie voor professionals,
optimale balans, meervoudig
verstelbare draagbanden, met
ratelverstelling, anti-aanslagcoating,
kapjes afhankelijk van toepassing
afneembaar, voorhoofd-bescherming
met ventilatieopeningen, met vizier van
polycarbonaat. Het hoogste draagcomfort en de beste gewichtsverdeling.
EN 166, EN 352, SNR 28 (H : 35; M : 26; L : 16)②③

EN 352, EN 1731, SNR 28
(H : 35; M : 26; L : 16)③

Artikelnummer

Artikelnummer

0000 884 0256

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

0000 884 0231

① Steunt het achterhoofd, voorkomt wegglijden, pasvorm individueel instelbaar
② Biedt 100 % UV-bescherming

Beschermingsset geLAat / oren
met Bluetooth®
DYNAMIC GB 29 PC

DYNAMIC GB 29 PA

Met vizier van polycarbonaat
conform EN 166. Via Bluetooth®
kan u smartphonefuncties zoals
telefoneren en muziek beluisteren
gebruiken zonder dat u het toestel
uit de zak moet halen.

Met nylonrooster (polyamide PA)
conform EN 1731. Via Bluetooth®
kan u smartphonefuncties zoals
telefoneren en muziek beluisteren
gebruiken zonder dat u het toestel
uit de zak moet halen.

Artikelnummer

0000 884 0538 ⑤

Artikelnummer

0000 884 0537 ⑤

③ Bij alle werkzaamheden met grastrimmers, kantensnijders, bosmaaiers, blaas- / sproeiapparaten en doorslijpers
moet bovendien oogbescherming worden gedragen (veiligheidsbril conform EN 166)!
④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
⑤ Voor België is Recupel inbegrepen
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Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Helmsets

DYNAMIC Ergo

DYNAMIC X-Ergo

ADVANCE Vent

ADVANCE X-Vent

ADVANCE X-Vent Bluetooth®

Gelaatsbescherming

SNR 24
(H:27; M: 22; L:15)

352, 397, 1731

Nylonraster, lange levensduur

DYNAMIC Ergo
Helmset

0000 888 0808

SNR 28
(H:34; M:25; L:18)

352, 397, 1731

Nylonraster, lange levensduur

DYNAMIC X-Ergo
Helmset

0000 888 0807

SNR 30
(H:35; M:27; L:20)

352, 397, 1731

Metaalraster, veel lichtdoorlaat

ADVANCE Vent
Helmset

0000 888 0801

SNR 27
(H:30; M:25; L:18)

352, 397, 1731

Nylonraster, lange levensduur

ADVANCE X-Vent
Helmset

0000 888 0802

SNR 29
(H:34; M:27; L:19)

352, 397, 1731

Veerstaalraster,
zeer veel lichtdoorlaat

ADVANCE X-Vent Bluetooth®
Helmset

0000 888 0806

SNR 27
(H:31; M:23; L:18)

352, 397, 1731

Veerstaalraster,
zeer veel lichtdoorlaat

ADVANCE X-CLIMB
Helmset

0000 888 0812

SNR 28
(H:35; M:26; L:16)

12492, 397, 352,
1731

Nylonraster, lange levensduur

Kleur

0000 888 0810

Artikelnummer

EN-nummer

Gehoorbescherming

FUNCTION Basic

FUNCTION
FUNCTION Basic
Helmset

DYNAMIC

advance

⬤ Standaard
Optie
– Niet verkrijgbaar

•

+ Normaal
++ Goed
+++ Zeer goed

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459
② Als accessoire verkrijgbaar (niet in de helmset inbegrepen).
Meer uitleg vindt u op pagina 399

③ Voor gebruik met de ADVANCE X-CLIMB is de
adapter voor de set oorkapjes Bluetooth® vereist,
referentie 0000 889 8013, zie pagina 398
④ Voor België is Recupel inbegrepen

Accessoires

ADVANCE X-CLIMB

Meer informatie over de
helm ADVANCE X-CLIMB

Set oorkapjes
ADVANCE ProCOM

Set oorkapjes Bluetooth®

Kinband

Vizieruitbreiding

Binnenbevestiging
van de regenbescherming

Functionaliteit

Regengroef

Lichtdoorlaat

①

Labels

Zweetband

Evenwicht

Ventilatie

Ratelverstelling

Bluetooth®

Binnenuitvoering

Helmschaal

vindt u vanaf pagina 396

Accessoires②
HDPE

6-punts

–

–

Kleppen

+

Functioneel textiel

–

61 %

⬤

+

•

–

–

–

–

–

–

–

–

Accessoires②
ABS

6-punts

–

⬤

Kleppen,
verstelbaar

++

Functioneel materiaal

⬤

48 %

–

++

ABS

6-punts

–

⬤

Kleppen,
verstelbaar

++

Functioneel materiaal

⬤

60 %

–

+++

•
•

–
–

•
•

Accessoires②
ABS

6-punts

ABS

6-punts

ABS

6-punts

ABS

6-punts

•
•

⬤

Kleppen

+++

Functioneel materiaal

⬤

65 – 70 %

–

+++

⬤

Kleppen

+++

Functioneel materiaal

⬤

75 – 80 %

–

+++

⬤

⬤

Kleppen

+++

Functioneel materiaal

–

75 – 80 %

–

+++

•

⬤

Kleppen

+++

Kunstleder

⬤

55 %

–

+++

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

–

⬤

•
•

–
–

⬤

•

–
③

•

ADVANCE X-Climb
ƒ
Universele klimhelm voor
klussen in de boom en op de
grond
De klimhelm ADVANCE X-Climb overtuigt met zijn hoge draagcomfort, goede
balans en zichtbaarheid en een hoge beschermende werking tegen lawaai. Hij
voldoet aan de normen EN 391 en 12492 en is daardoor geschikt voor universele
klussen in de boom en op de grond.

REFLECTERENDE stickers
voor een goede zichtbaarheid overal

Grote
verluchtingsopeningen
voor een hoog draagcomfort

Hoofdband met
ratelverstelling
voor een comfortabele
aanpassing van de
binnenuitrusting

Sterk isolerende
oorkapjes
voor de vermindering
van de geluidspiek (SNR 28)
4-puntkinriem
met nieuwe, zelfsluitende
magneetsluiting
ELAstisch nylonraster
voor een lange levensduur

397
Accessoires
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SLIM GECOMBINEERD!

ADVANCE
X-Climb

Set oorkapjes Bluetooth®

Set oorkapjes ADVANCE ProCOM

600 m

②

IP 64

②

Gebruik smartphonefuncties met de
set oorkapjes Bluetooth®①

Comfortabel en efficiënt communiceren
met de set oorkapjes ADVANCE PROCOM

Dankzij de verbinding van de oorkapjes Bluetooth® met uw
smartphone kunt u tijdens het werk naar muziek luisteren
of via de 3-knoppen-bediening telefoneren, zonder dat u
daarvoor uw smartphone uit de zak moet halen.

Door de communicatieoplossing ADVANCE ProCOM
kunnen maximaal 16 personen via hun oorkapjes als
in een netwerk met elkaar verbonden worden, zodat
elke gebruiker rechtstreeks in contact staat met elke
andere gebruiker tot een afstand van 600 m. Via
de Bluetooth®-verbinding met de smartphone kan u
telefonische gesprekken voeren of de spraakassistent
gebruiken zonder dat u uw gsm uit de zak moet halen.

① Voor het gebruik met de ADVANCE X-Climb is de adapter voor set oorkapjes Bluetooth® 0000 889 8013 noodzakelijk, zie pagina 398
② Verklaring van de symbolen: zie pagina 341

398

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Accessoire voor helmsets

NIEUW
Set oorkapjes
ADVANCE ProCOM
Slim, efficiënt en
comfortabel communiceren

De ADVANCE ProCOM is zowel een gehoorbeschermer als een innovatieve communicatie-oplossing, speciaal voor de behoeften
van professionals in de bosbouw en de boomverzorging. De technologie maakt een netwerkverbinding mogelijk van maximaal zes
personen, zodat de gebruikers tot op een afstand van 600 m rechtstreeks met elkaar in contact staan. Elke headset werkt bovendien
als versterker, zodat bij grotere teams ook grotere afstanden te overbruggen zijn. Met name bij veeleisende werkzaamheden maakt de
ADVANCE ProCOM dankzij de goede spraakkwaliteit een heldere en aangename communicatie mogelijk en is de bediening bijzonder
eenvoudig en comfortabel dankzij de grote ergonomische knoppen. Door de ﬁltering kunnen de geluiden van machines actief
gedempt worden. Zo proﬁteert u van een extreem hoge geluids- en lawaaidemping. Via Bluetooth® kan u veel smartphonefuncties
gebruiken zonder dat u het toestel uit de zak moet halen. U kan ook klassieke draadloze toestellen via Bluetooth in de communicatie
via de ADVANCE ProCOM integreren, zodat indien nodig ook gebruikers zonder gehoorbeschermer bij de communicatie opgenomen
kunnen worden. Ter ontspanning tijdens het werk is er een FM-radio geïntegreerd. Ook verkrijgbaar als gehoorbeschermer
ADVANCE ProCOM.
EN 352, SNR 31 (H : 36; M : 29; L : 21)①

Artikelnummer

0000 889 8011 ②

NIEUW
Set oorkapjes Bluetooth®
Via een Bluetooth®-verbinding kunt u met uw smartphone
telefoneren en muziek beluisteren zonder dat u het toestel
uit de zak moet halen. Geschikt voor helmsets uit de reeks
ADVANCE. Voor het gebruik met de Helmset ADVANCE
X-Climb is de adapter voor set oorkapjes Bluetooth®
noodzakelijk.
EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)
Artikelnummer

0000 889 9043 ②

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Bij gebruik van de uitvoeringsvariant set oorkapjes ADVANCE ProCOM in combinatie met de helm ADVANCE X-Climb
② Voor België is Recupel inbegrepen

Accessoires

NIEUW
Adapter voor de set
oorkapjes Bluetooth®

Regenbescherming
binnenbevestiging

Om een metaalvizier en de
oorkapjes Bluetooth® aan de
helmset ADVANCE X-Climb te
bevestigen.

Verhindert op betrouwbare
wijze dat er regen, sneeuw of
kleine vuilpartikels van bovenaf
binnendringen.
Voor de helmset FUNCTION Basic
Artikelnummer
0000 889 8004

Artikelnummer

0000 889 8013

Vizierverlenging
Voor de bescherming van de
halszone tegen rondslingerende
vuilpartikels zoals houtsplinters.
Geschikt voor helmsets uit de reeks
ADVANCE.

Artikelnummer

0000 889 8008

Voor de helmset ADVANCE X-Climb
Artikelnummer
0000 884 0435
Voor de helmsets DYNAMIC
Artikelnummer
0000 889 8009
Voor de helmsets ADVANCE Vent, X-Vent en X-Vent Bluetooth®
Artikelnummer
0000 889 8006

Kinriem
Voor een veilige bevestiging van de
helmset aan het hoofd. Verhindert
dat de helmset wegglijdt tijdens
het bukken of tijdens het werken in
dichtbegroeide bosbestanden. Voor
helmsets uit de reeks ADVANCE.
Artikelnummer

0000 889 8007
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Veiligheidsvereiste

Beschermingsklasse

Frame / beugel verstelbaar

Zijbescherming

Krasvast

Antiaanslag

Glas kantelbaar

100 % UV-bescherming

Toepassingsgebied

Glastint

Artikelnummer

veiligheidsbrillen

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

–

–

⬤

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

–

–

⬤

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

–

–

⬤

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

FUNCTION
FUNCTION
Standard
0000 884 0367

Universeel gebruik

0000 884 0360

Hoge contrastversterking

0000 884 0362

Optimaal bij fel zonlicht

0000 884 0361

Optimaal bij weinig licht

0000 884 0378

Optimaal bij fel zonlicht

FUNCTION
Light

NIEUW
FUNCTION
Slim

0000 884 0377

Optimaal bij weinig licht

0000 884 0363

Zeer hoge contrastversterking

0000 884 0364

Hoge contrastversterking

DYNAMIC
DYNAMIC
Contrast

⬤ Standaard
– Niet verkrijgbaar

0000 884 0365

Optimaal bij fel zonlicht

0000 884 0366

Optimaal bij weinig licht

Frame / beugel verstelbaar

Zijbescherming

Krasvast

Antiaanslag

Glas kantelbaar

100 % UV-bescherming

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

DYNAMIC
DYNAMIC
Light Plus
0000 884 0372

Zeer hoge contrastversterking

0000 884 0371

Optimaal bij fel zonlicht

0000 884 0370

Optimaal bij weinig licht

Veiligheidsbrillen voor brildragers
Super OTG

0000 884 0358

Universeel gebruik,
optimaal bij weinig licht

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

0000 884 0359

Reddingszaag, doorslijper,
optimaal bij weinig
licht en onder stoﬃge
omstandigheden

EN 166

B (120 m/s)

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

Ultrasonic

NIEUW
Function Slim
ƒ
MULTIFUNCTIONELE VEILIGHEIDSBRIL
De nieuwe FUNCTION SLIM veiligheidsbrillen kunnen zowel
tijdens het werk als bij vrijetijdsactiviteiten, zoals sporten,
gedragen worden. Ze onderscheiden zich door hun lage
gewicht en een hoog draagcomfort. De licht gebogen, extra
vlakke en elastische pootjes zorgen voor minder druk aan het
oor. Zo kan u bijvoorbeeld de bril dragen onder oorkapjes.
De twee gebogen glazen zorgen dan weer voor de beveiliging.
De veiligheidsbril FUNCTION SLIM is in de uitvoeringen
transparant en getint verkrijgbaar.

Accessoires

Beschermingsklasse

401

Veiligheidsvereiste

Toepassingsgebied

Glastint

Artikelnummer

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

402

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

0088 611 1410

Vol rundsleder /
canvasrug

EN 388
EN 420

2/1/3/3/X

S=8
M=9
L=10
XL=11

0088 611 1008
0088 611 1009
0088 611 1010
0088 611 1011

Gebreid met latex
coating

EN 388
EN 420

+

–

Elastisch

Compatibel met
het gebruik van
smartphones
of tablets

++

–

Open kap

Lange kap

Elastisch

Goede grip
(op natte voorwerpen),
goede
bescherming
tegen vocht

Bijzonderheden

Één maat

Polssluiting

4/1/2/1/X

Bescherming tegen
koude

EN 388
EN 420

Slijtvastheid

Gebreid met nitril
coating

Gripgevoeligheid

0088 611 1509
0088 611 1510
0088 611 1511

Pasvorm / snit

Prestatieniveau
conform EN 388:
Slijtage / snijden /
scheuren / punctie /
snijden ISO

Standaard

M=9
L=10
XL=11

Maten

Materiaal

Artikelnummer

WERKHANDSCHOENEN

FUNCTION
Veiligheidshandschoenen
FUNCTION
Sensotouch
+++ +++

FUNCTION
Universal
+

+

FUNCTION
DuroGrip
1/2/2/2/X

++

+

+++ ++

Handschoenen met bescherming tegen koude
FUNCTION
ThermoGrip
S=8
M=9
L=10
XL=11

0088 611 1208
0088 611 1209
0088 611 1210
0088 611 1211

EN 388
EN 420
EN 511

2/2/3/2/X

++

+

+++ +++

Elastisch

Goede grip
(op natte voorwerpen),
goede
bescherming
tegen vocht

Vol rundsleder /
bovenzijde in textiel

EN 388
EN 420
EN ISO
11393

2/1/3/1/X

+

+

+++ ++

Elastisch

Snijbeschermingsklasse 0

+

Gebreid met latex
coating

Handschoenen met snijbescherming
FUNCTION
Protect MS
S=8
M=9
L=10
XL=11

0088 610 0408
0088 610 0409
0088 610 0410
0088 610 0411

dynamic
Veiligheidshandschoenen
DYNAMIC
Duro
S=8
M=9
L=10
XL=11

0088 611 1308
0088 611 1309
0088 611 1310
0088 611 1311

Vol rundsleder

EN 388
EN 420

2/1/3/2/X

++

+++

–

Open kap

Rondom leder

S=8
M=9
L=10
XL=11

0088 611 0808
0088 611 0809
0088 611 0810
0088 611 0811

Schaapsleder /
bovenzijde in textiel

EN 388
EN 420

1/1/1/2/X

++ +++ ++

–

Elastisch,
klittenbandsluiting

Licht,
reﬂecterende
strepen

DYNAMIC
SensoLight

EN 388
EN 420
EN 511

3 / 1 / 1 / 1 / X +++ +++ ++

Vol rundsleder /
bovenzijde in textiel

EN 388
EN 420
EN ISO
11393

3/1/2/2/X

Elastisch,
klittenbandsluiting

Licht,
ademend

++

Elastisch

Ademend

++

++ +++ ++

Elastisch

Snijbeschermingsklasse 1

Bijzonderheden

–

Polssluiting

Materiaal

Maten

–

dynamic
Veiligheidshandschoenen
DYNAMIC
Vent
0088 611 1708 ①
0088 611 1709 ① Synthetisch leder /
0088 611 1710 ① bovenzijde in textiel
0088 611 1711 ①

S=8
M=9
L=10
XL=11

Handschoenen met bescherming tegen koude
DYNAMIC
ThermoVent
S=8
M=9
L=10
XL=11

0088 611 0508
0088 611 0509
0088 611 0510
0088 611 0511

Geitenleder /
bovenzijde in textiel

Handschoenen met snijbescherming
DYNAMIC
Protect MS
S=8
M=9
L=10
XL=11
XXL=12

0088 610 0308
0088 610 0309
0088 610 0310
0088 610 0311
0088 610 0312

advance
Veiligheidshandschoenen
ADVANCE
Duro
M=9
L=10
XL=11

0088 611 0609
0088 611 0610
0088 611 0611

Vol rundsleder /
bovenzijde in textiel

EN 388
EN 420

3/1/3/3/X

++

++ +++

+

Elastisch

Polsbescherming

M=9
L=10
XL=11

0088 611 0409
0088 611 0410
0088 611 0411

Geitenleder /
bovenzijde in textiel

EN 388
EN 420

3/0/1/1/X

+++ +++ ++

–

Elastisch,
klittenbandsluiting

Reﬂecterende
strepen

0088 611 1608 ①
0088 611 1609 ①
Vol rundsleder /
0088 611 1610 ① bovenzijde in textiel
①
0088 611 1611

EN 388
EN 420

2/1/3/1/X

+++ +++ ++

–

Elastisch,
klittenbandsluiting

Ademend,
reﬂecterende
strepen

ADVANCE
Ergo

ADVANCE
Ergo MS
S=8
M=9
L=10
XL=11

+ Goed

++ Zeer goed

+++ Uitstekend

– Niet verkrijgbaar

① Leverbaar vanaf voorjaar 2022!

Accessoires

++

Bescherming tegen
koude

Gripgevoeligheid

++

403

Slijtvastheid

Pasvorm / snit

2/1/2/1/X

Standaard
EN 388
EN 420

Artikelnummer

Prestatieniveau
conform EN 388:
Slijtage / snijden /
scheuren / punctie /
snijden ISO

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

LIGT GOED IN DE HAND.
GEEFT U KRACHT.
ƒ
Handgereedschap en accessoires voor bosbouw

406

405

406

Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

HOUDER voor GTA 26

gta 26

Hiermee kan u de GTA 26 aan de
gordel meenemen en heeft u hem
tijdens het werk meteen bij de hand.
De instelbare beengordel zet de
houder vast tegen de dij en zorgt voor
een verhoogd draagcomfort. Met de
extra lus blijft de GTA 26 stevig in de
houder zitten.

⑦

10,8 V • 1,2 kg ①

Veelzijdige accusnoeizaag voor het snoeien van bomen
en struiken, het versnipperen van snoeiafval en het zagen
van hout voor houtconstructies. Met zaagketting 1⁄4" PM3
voor een hoog zaagvermogen en krachtige zaagsnedes.
Slipvaste bedieningshandgreep voor een uitstekende
ergonomie. Gereedschapsloos wisselen van ketting, ﬂexibele
beschermkap om veilig te werken, met laadindicator. De
GTA 26 is verkrijgbaar in set of als aparte machine.

Artikelnummer

Inbegrepen in de set:
1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standaardlader AL 1
1 × Light zaagblad, 10 cm
1 × zaagketting 1⁄4" PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × transporttas zwart/oranje met openingen
voor wandmontage

Pagina

GA01 490 1700

353

Multioil Bio
Milieuvriendelijk en dus geschikt voor tal van toepassingen,
bijvoorbeeld voor het onderhoud van de ketting van de
GTA 26. Verkrijgbaar in 50 ml en 150 ml.

GTA 26 aparte machine zonder accu, lader en transporttas,
incl. Multioil Bio 50 ml
Zaagbladlengte 10 cm
Artikelnummer
GA01 011 6900 ⑧

BIJHORENDE Accu AS 2

Set GTA 26 met AS 2 en AL 1
Zaagbladlengte 10 cm
Artikelnummer
GA01 011 6910 ⑧

Artikelnummer

Nominale spanning (V)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau ③ (dB(A))

Geluidsvermogenniveau ③ (dB(A))

Trillingsniveau links / rechts ④ (m/s2)

vindt u op pagina 25

GTA 26

GA01 011 6900

10,8

1,2 ①

77,0

86,0

2,9 / 2,8

Set GTA 26
met AS 2 + AL 1

GA01 011 6910

10,8

1,45 ⑤

77,0

86,0

2,9 / 2,8

ACCUSNOEIZAAG⑧

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu, met snijgereedschap
② Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking
met aankoop van de afzonderlijke componenten
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s2

⑤ Gewicht inclusief accu en snijgereedschap, zonder lader
⑥ Prijs zonder accu en lader
⑦ Verklaring van de symbolen: zie pagina 450
⑧ Voor België is Recupel inbegrepen

Takdiameter tot (mm)

Wijnbouw ⑩

Boomgaarden

Tuinbouw

Onderhoud van
bomen en parken

22

230

20

+

+

++

+

Draadsnij-inkeping,
sluiting met één hand

0000 881 3637

22

240

25

++

++

++

+++

Draadsnij-inkeping,
sluiting met één hand

0000 881 3638

22

255

25

+++

+++

++

+++

Draadsnij-inkeping,
sluiting met één hand, sapgroef

0000 881 8501

20

210

20

+++

++

+++

++

Draadsnij-inkeping,
sluiting met één hand, sapgroef

0000 881 8503
0000 881 8504

21

245

25

+++

+++

++

+++

Draadsnij-inkeping,
sluiting met één hand, sapgroef

0000 881 8500

22

240

25

++

++

++

+++

Draadsnij-inkeping,
sluiting met één hand, sapgroef

0000 881 8502

21

290

25

+++

+++

++

+++

Draadsnij-inkeping,
sluiting met één hand, sapgroef, rolgreep

0000 881 3639

20

260

15

+

+++

+

++

Sluiting met
één hand

Snoeischaren Bypass ⑨
PG 10

PG 20

PG 30

FELCO F 6

FELCO F 8
FELCO F 9 (voor linkshandigen)

FELCO F 2

FELCO F 7

SNOEISCHAAR Amboss ⑨
PG 25

+ Geschikt
++ Zeer geschikt
+++ Uitermate geschikt

⑨ Meer informatie over de Bypass- en Ambossscharen vindt u op pagina 327
⑩ Vormsnoeien van wijnstokken
Vormsnoeien, verjongingssnoeien, snoeien voor de vruchtvorming

Vormsnoeien en verjongingssnoeien (planten, bloemen)
Vormsnoeien en verjongingssnoeien (struiken, hagen)
Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

Accessoires

Gewicht (g)

0000 881 3604

Uitrustingen

Lengte (cm)

407

Artikelnummer

Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

Uitrustingen

Onderhoud van
bomen en parken ⑤

Tuinbouw ④

Boomgaarden ③

Wijnbouw ②

Takdiameter tot (mm)

Gewicht (g)

Lengte (cm)

Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

Artikelnummer

408

Takkenscharen Bypass ①
⑥

Pb 10

0000 881 3669

60

1.000

35

+++

+++

++

++

Trekkende snijkop,
demper die het
scharnierpunt ontlast,
hechtgroeven op
tegenlemmet

⑥

Pb 11

0000 881 3670

75

1.150

35

+++

+++

++

++

Trekkende snijkop,
demper die het
scharnierpunt ontlast,
hechtgroeven op
tegenlemmet

0000 881 3664

80

1.125

42

++

++

++

++

Trekkende snijkop,
demper die het
scharnierpunt ontlast

⑥

Pb 20

⑥

pb 30

0000 881 6500

83

1.695

50

+++

+++

++

+++

Trekkende snijkop,
demper die het
scharnierpunt ontlast,
hechtgroeven op
tegenlemmet

0000 881 3653

80

1.245

40

–

++

–

++

Gewrichtsparende dempers

0000 881 3665

80

1.460

48

–

+++

–

+++

Gewrichtsparende dempers

Takkenscharen Amboss ①
⑥

Pb 25

⑥

Pb 35

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
+ Geschikt
++ Zeer geschikt

+++ Uitermate geschikt
– Niet geschikt

① Meer informatie over de Bypass- en
Ambossscharen vindt u op pagina 456
② Vormsnoeien van wijnstokken
③ Vormsnoeien, verjongingssnoeien,
snoeien voor de vruchtvorming

④ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (planten, bloemen)
⑤ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (struiken, hagen)
⑥ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

Gordeltas

409

Telescoopzaag PR 40 CT
⑥

Voor STIHL tuinscharen PG 10,
PG 20, PG 30 en PG 25. Bijzonder
robuust rundsleer, zwart.
Artikelnummer

0000 881 3644

40 cm, ca. 520 g. Professionele zaag voor telescoopstangen
met permanente scherpte door hard verchroomd koolstofstaal,
hoogwaardig geslepen met ruimtegleuven tegen vastlopen. De
schorssnijder voorkomt dat de schors afscheurt, de trekhaak
houdt de zaag in de snede. Met koker voor veilige opberging.
Artikelnummer

Heggenschaar PH 10

0000 881 4141

Telescoopstang voor PR 40 CT
⑥

54 cm, 1.050 g. Voor zachte tot zeer harde delen van
heggen en struiken. Messen met speciale coating,
corrosiebescherming met geslepen as en groef, afstellen
bladverbindingen zonder gereedschap, handgrepen van
beukenhout, aanslagdemper.

184 – 456 cm. Hoogwaardige ovalen aluminium stang met
spanhefboom en rastervergrendelingen voor een traploze
instelling van de lengte. Positie voor zware lasten. Lange
rubberen handgreep voor een stabiele grip.

Artikelnummer

Artikelnummer

0000 881 3671

0000 881 4113

Telescoopzaag PR 38 CT
Slijp- en wetsteen

⑥

Voor snoeischaren, tuinscharen, heggenscharen, alsook voor
het slijpen van sikkels, vilijzers en bijlen. Twee fasen met grove
en ﬁjne korrel, te gebruiken met olie en water.

40 cm, ca. 400 g. Hoogwaardige takkenzaag voor
telescoopstang. Hardverchroomd zaagblad met
ruimtegleuven. Met trekhaak, stootmes en boomschorsschaar.

Artikelnummer

Artikelnummer

0000 881 6001

0000 881 3672

3-in-1 aanscherpgereedschap

Telescoopstang voor PR 38 CT

Voor snoeischaren, tuinscharen, bijlen, messen en scharen.
Ergonomisch design voor een gemakkelijk gebruik en een
professioneel aanscherpresultaat.

175 – 320 cm, traploos verstelbaar. Voor werkzaamheden tot
een hoogte van ca. 5 m. Tweedelige, dikke aluminium buis
Ø 30 mm / 27 mm. Uiterst robuuste klemhendel van staal die
gemakkelijk kan gespannen worden. Met rubberen handgreep.

Artikelnummer

Artikelnummer

0000 881 9801

⑥

0000 881 6101

Accessoires

Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

410

Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

Takkenzagen
Voor snel en nauwkeurig zagen. 3-zijdige Japanse vertanding,
impulsgehard, verchroomd staal, conische zaagbladvorm,
ergonomische zachte handgreep, tegen corrosie beschermd,
houder voor montage aan beide zijden: zowel voor links- als
rechtshandigen.
Met recht zaagblad voor
universeel gebruik in de
tuin- en landbouwsector.

PR 24, 24 cm zaagblad, 305 g, takdiameter tot 100 mm
Artikelnummer
0000 881 8701

Vel- en zaagwig
van kunststof
①

Slagvast, ook bij lage gebruikstemperaturen. Polyamide
oppervlaktestructuur voorkomt dat de wig uit het hout
springt. In drie lengtes voor hout van gemiddelde dikte en
dik hout, met vergrote wighoek.
19 cm
Artikelnummer

0000 881 2212

23 cm
Artikelnummer

0000 881 2213

25 cm
Artikelnummer

0000 881 2214

PR 33, 33 cm zaagblad, 370 g, takdiameter tot 150 mm
Artikelnummer
0000 881 8702

Met gebogen zaagblad om
zonder druk te kunnen zagen,
o.a. bij boomverzorging.

PR 27 C, 27 cm zaagblad, 358 g, takdiameter tot 120 mm
Artikelnummer
0000 881 8703
PR 33 C, 33 cm zaagblad, 391 g, takdiameter tot 150 mm
Artikelnummer
0000 881 8704
①

Uit gehard, tegen corrosie
beschermd koolstofstaal om
heel snel te zagen met gladde
snijvlakken. Zaagblad met
ruimtegleuven, haakgreep uit
beukenhout.

Vel- en kloofwig
in aluminium
①

Met smalle snede om goed in het hout door te dringen. Drie
uitvoeringen voor kleine, gemiddelde en grote stamdoorsnedes,
met weerstandsschubben, met leidgraat en een gladde wigkant
voor eenvoudig aanbrengen van een tweede wig bij het vellen.
Hoogwaardige aluminiumlegering.
22 cm, 600 g
Artikelnummer

0000 881 2222

24 cm, 800 g
Artikelnummer

0000 881 2223

26 cm, 1.000 g
Artikelnummer

0000 881 2224

Velwig uit aluminium
PR 32 CW, 32 cm zaagblad, 230 g, takdiameter tot 150 mm
Artikelnummer
0000 881 4111

Met tanden voor een optimale grip in het hout.

Klapzaag PR 16

12 × 4 cm, 190 g
Artikelnummer

Voor snel en nauwkeurig zagen.
3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, conische
zaagbladvorm, ergonomische zachte
handgreep, zaagblad inklapbaar, tegen
corrosie beschermd.
16 cm zaagblad, 160 g, takdiameter tot 65 mm
Artikelnummer
0000 881 8700

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
① Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

0000 881 2201

Kettingzaagwig
uit aluminium
①

Gesmeed met hout en ring.
980 g
Artikelnummer

0000 890 9200

411

Aluminium gedraaide
kloofwig
①

Maximaal kloofvermogen door gedraaide vorm. Geleidingsrand
en klemklauwen voor een optimale geleiding in bevroren hout,
gesmeed voor een enorme stabiliteit bij een laag gewicht,
ronde slagvlakken.
22 cm, 920 g
Artikelnummer

0000 881 2221

Velhevel
①

Voor het kantelen van de boom boven de breuklijst in de
gewenste richting, met kantelhaken voor het draaien van
de boomstammen. Van speciale staallegering.
76 cm, ca. 1.800 g
Artikelnummer
0000 881 2701

Manuele pikhaak

130 cm, ca. 3.400 g
Artikelnummer
0000 881 2700

①

Voor het opnemen en neerzetten van brandhout, kleinere
boomstammen en houtschijven. Steel van essenhout.
Duitse vorm.
35 cm, 500 g
Artikelnummer

0000 881 2800

Pakhaak FP 10
①

Voor het optillen, transporteren
en plaatsen van stapelhout.
Comfortgreep.
Artikelnummer

Aluminium pikhaak

0000 881 4401

Trekhaak FZ 10
①

①

Om rugvriendelijk te bewegen en kleinere boomstammen en
stukken hout op te rapen. Hoogwaardige aluminiumlegering
met kunststof greep. Goede grip door extra haken op het
einde van de greep.

Voor het wegtrekken van boomstammen. Haakt gemakkelijk in
de stam dankzij de geslepen
punt. Hoogwaardig, gehard
staal, comfortgreep.

70 cm, 580 g
Artikelnummer

Artikelnummer

0000 881 2805

Zwitsers kapmes

0000 881 2907

Handpaktang FP 20
①

Geschikt voor de verzorging
van jonge planten en om lage
planten te rooien. Uit gesmeed
kwaliteitsstaal, met leder beklede
handgreep.

Voor het verplaatsen van hout,
met afgebogen handgreep.
Geharde punten.

44 cm totale lengte, 32 cm lengte inkeepgedeelte, 650 g
Artikelnummer
0000 881 3400

20 cm opening
Artikelnummer

0000 881 3005

Andere accessoires zoals slijpsets
en vijlen voor zaagkettingen
vindt u vanaf pagina 110

Accessoires

Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

Kopgewicht (g)

Materiaal bijlhandvat

Het kappen van takken

Velwerkzaamheden

Gemiddelde / zware kloofwerkzaamheden (35 cm lang / Ø tot 50 cm)

Splijten van meterstukken en zwaar
hout (eventueel met wiggen)

Vellen met wig
(aluminium of kunststof)

0000 881 1969

40

600

Es

+

–

+

–

–

–

0000 881 1971

60

1.000

Es

++

+

+

–

–

+

0000 881 1957

70

1.550 ①

Hickory

++

++

++

+

–

+

Lichtere / gemiddelde
kloofwerkzaamheden (aanmaakhout,
30 cm lang / Ø tot 30 cm)

Lengte (cm)

Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

Artikelnummer

412

Classic
Bosbouwbijl AX 6

Bosbouwbijl AX 10

Bosbouwbijl AX 16 S

④

KLOOFBIJLEN
Optimaal kloofresultaat met weinig energieverbruik dankzij de wigvormige kop.

Kloofbijl AX 13 C

④

0000 881 1914

50

1.250 ②

Es

+

–

++

–

–

+

0000 881 2014

80

2.800 ①

Hickory

+

–

+++

+++

–

+

Kloofbijl AX 28 CS

Kloofhamers
Gesmede hamerkop met gedraaide punt. Extra groot slagvlak voor het veilig indrijven van wiggen van aluminium en kunststof.

Kloofhamer AX 30 C

Kloofhamer AX 33 CS

0000 881 2009

85

3.000

Es

–

–

++

+++

+++

++

0000 881 2011

90

3.300 ①

Hickory

–

–

++

+++

+++

+++

0000 881 6801

37

640

Polyamide

++

–

+

–

–

–

0000 881 6701

73

1.450

Polyamide

++

++

++

+

–

–

0000 881 6602

75

1.950

Polyamide

–

+

+++

–

–

+

④

Light
Bosbouwbijl AX 6 P ③

Bosbouwbijl AX 15 P

Kloofbijl AX 20 PC

④

④

④

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
+ Geschikt
++ Zeer geschikt

+++ Uitermate geschikt
– Niet aanbevolen

① Inclusief slagvaste huls van 300 g
② Voor deze handgereedschappen is er een
optionele reservesteelkit met slagvaste huls.
Verkrijgbaar bij uw STIHL dealer

③ Met nageltrekker
④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

Rolmaat

413

Markeersprays ECO

④

④

Automatisch oprollend, metalen behuizing.
Lengte
Artikelnummer

15 m
0000 881 0800

Lengte
Artikelnummer

20 m
0000 881 0804

Lengte
Artikelnummer

25 m
0000 881 0801

Hoogwaardige, vorstbestendige en milieuvriendelijke, lang houdbare markeerkleur met
intens pigment en hoog dekkingsvermogen.
Bindmiddel tot 100 % biologisch afbreekbaar,
permanent zichtbaar, ook op vochtige en
bevroren ondergronden, geurloos en zeer
goed resultaat.
Spuitbus, 500 ml
Kleur
Artikelnummer
0000 881 1787
0000 881 1789
0000 881 1790

Hersteltang
voor meetlint
Markeerkrijt PRO
Inclusief 500 klinknagels.
Artikelnummer

0000 881 0880

Voor droog en vochtig hout. Zeer kleurvast door sterke
pigmentering alsook optimale weer- en lichtbestendigheid.
Breekt minder snel.
Lengte 12 cm, 12 stuks verpakt
Kleur
Artikelnummer
0000 881 1500
0000 881 1501
0000 881 1502
0000 881 1503
0000 881 1504

Lederen riem
Extreem robuust, duurzaam, ca. 3 mm dik volledig rundsleer.
Gesp met 2 pinnen.
Breedte 4 cm
Kleur

Pagina

Lengte 125 cm
Artikelnummer
0000 881 0602
0000 881 0600

84

LASER 2-IN-1
Samen met de vellijsten van uw kettingzagen zorgt de
laser 2-in-1 met zijn laserstraal die op de bodem wordt
geprojecteerd voor een nog eﬃciëntere controle van de
valrichting. Hij kan bovendien worden gebruikt als hulp
om brandhout op lengte te zagen.

Krijthouder
Uitvoering in signaalkleur. Metalen krijtklemming,
stootbestendige en extreem robuuste kunststof behuizing
(ABS), voor krijt met Ø 11 – 12 mm.
Artikelnummer

0000 881 1602

Accessoires

Handgereedschap en
accessoires voor bosbouw

Fanartikelen

STIHL COLLECTION
ƒ
Kleding
Jacks

416

Truien

420

T-shirts

421

Accessoires
Badslippers

423

Petten en mutsen

424

Sjaal en handschoenen

427

Tassen en rugzakken

428

Accessoires en klok

428

Huis en tuin

430

Speelgoed, baby- en kinderaccessoires

438

STIHL TIMBERSPORTS®
ƒ
Kleding

442

Accessoires

446

415

416

Fanartikelen

STIHL
Collection
ƒ

Jacks

NIEUW
Donsjack »Icon«
Heren
100 % polyester

Onze producten zijn voor avonturiers en
thuisblijvers, voor moderne nostalgici en
stedelijke trendsetters. Voor STIHL fans.
Ze zijn degelijk en straks, combineren een
moderne snit met natuurlijke materialen of
overtuigen met een mix van materialen. Hoe
verschillend onze producten ook zijn, ze
hebben één ding gemeenschappelijk: een
duidelijke verbondenheid met het merk STIHL.

Dit volledig gewatteerde lichtgewicht donsjack voor het
tussenseizoen heeft een oranje binnenvoering en zakken met
verborgen rits. De mouw is versierd met de karakteristieke
STIHL kettingzaagbadge. Het donsjack kan in het bijgeleverde
tasje worden samengeperst tot een formaat van 25 cm × 12 cm
(diameter).
Olijfgroen
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0421 100 10..

Zolang de
voorraad strekt!

Parka »ICON«
Heren
Bovenstof: 100 % polyamide; binnenvoering: 100 % polyester

Waterdichte herenparka. Praktische binnenvoering
met gaasmateriaal op de schouders en borst, oranje
tunnelmouwen. Kortom: een robuuste metgezel, ideaal
voor de herfst en de lente. Betrouwbaar en functioneel.
Zwart
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0420 210 01..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer.
Meer informatie vindt u op pagina 419.

417
Fanartikelen

Fanartikelen

NIEUW
Fleecejack
»ICON Plush«
Heren

Softshell vest
»LOGO CIRCLE«
Heren

100 % polyester

96 % polyester, 4 % elastaan

Warm ﬂeecejack in de kleurencombinatie donkerolijfgroen
en zwart, met hoge kraag. De zakken met rits bieden
voldoende ruimte voor persoonlijke spullen. De pluchen
kettingzaagbadge op de borst is een echte blikvanger.

Functionele warmte! Ons nieuwe zwarte softshell vest zal u het
hele jaar door vergezellen. Het grijze schouderdeel, de oranje
accenten op de kap, de zijzakken en de STIHL ElastoStart rits
zijn slechts enkele van de zorgvuldig geselecteerde details die
deze vest net dat tikkeltje meer geven.

Donkerolijfgroen / zwart
Maten
S – XXL
Artikelnummer
0421 100 08..

Zwart / grijs
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0420 910 01..

Zolang de voorraad strekt!

Zolang de voorraad strekt!

Zolang de voorraad strekt!

jack »BOMBER ICON«
Heren

Sweatjack »LOGO CIRCLE«
Heren

Hoodiejack »ICON«
Heren

100 % polyamide; voering: 100 % polyester

100 % katoen

60 % katoen, 40 % polyester

De coole variant van een tussenseizoenjasje: een satijnlook bomberjack met
contrasterende geribbelde boord aan
de hals, mouwen en zoom. Praktisch:
zijzakken met split en een klein zakje
met rits op de linkermouw. Metalen
klinknagels met kettingzaag op de
borst, klein geweven label op de rug.

Onze sweatjack met geribde
opstaande kraag en geribde
manchetten maakt iedere outﬁt
compleet. De oranje accenten aan
de manchetten en het »LEGENDARY
PERFORMANCE« logo op de borst
maken er een praktische must-have
voor STIHL fans van.

Zeer eenvoudig aan te trekken:
comfortabel vest met normale pasvorm
en ritssluiting over de hele lengte, kap
en trekkoorden. Iconische olijfkleurige
badge met kettingzaagmotief op de
borst, kurken label rechts op de rug.

Zwart
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

Grijs
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0420 210 03..

S – XXL
0420 910 02..

S – XXL
0420 610 10..

NIEUW
Donsjack »Icon«
Dames

NIEUW
Fleecejack
»Icon Plush«
Dames

100 % polyester

100 % polyester

Perfect voor koude dagen: het bordeaux gewatteerde jack
met donsvulling. Met zijn binnenvoering in het typische STIHL
oranje is het een echte blikvanger. En als u op reis gaat, kan
u het jasje gemakkelijk opbergen in de meegeleverde tas. Als
u het eruit haalt, zal u merken dat de volledig gewatteerde
jas met verborgen ritszakken en kettingzaagbadge op de arm
niet kreukt. De jas kan worden opgevouwen en samengedrukt
tot een formaat van 25 cm × 11 cm (diameter) om in de
bijgeleverde tas te passen.

Fleece is al lang één van de favoriete materialen voor
outdoorkleding, omdat het de warmte perfect kan
reguleren. Dit ﬂeecejack in gevlekt bordeaux met een
zachte kettingzaagbadge op de arm zal zeker in de
smaak vallen. Met een middenrits en grote zakken
met rits.

Bordeaux
Maten
Artikelnummer

Bordeaux
Maten
Artikelnummer

XS – XL
0421 100 13..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

XS – XL
0421 100 12..

419
Fanartikelen

Fanartikelen

Zolang de voorraad strekt!

Zolang de voorraad strekt!

Parka »ICON«
Dames

Hoodiejack »ICON«
Dames

Fleecejack »STIHL«
Unisex

Bovenstof: 100 % polyamide,
binnenvoering: 100 % polyester

60 % katoen, 40 % polyester

100 % polyester

Deze waterdichte damesparka is iets
langer. Ook hier houdt de praktische
en elegante binnenvoering met gaasmateriaal op de schouders en borst de
temperatuur aangenaam warm. Een
echte blikvanger.

Coole vest voor dames in een trendy,
iets kortere bijgesneden pasvorm met
een ritssluiting over de hele lengte,
kurken badge op de rug, een kap en
trekkoorden aan de hals en in de taille.
De grijze badge met kettingzaagmotief
op borsthoogte is een echte blikvanger.

Klassiek design, beproefd materiaal:
dit ﬂeecejack van zachte, warme
polyestervezels beschermt tegen
de kou en biedt toch een optimale
bewegingsvrijheid. De STIHL
logobadge op de borst maakt het
ontwerp af.

Zwart
Maten
Artikelnummer

Grijs
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

XS – XL
0420 210 02..

XS – XL
0420 610 12..

Zo bestelt u:
1. Kies uw kledingstuk.
2. Vul het artikelnummer (..) met uw maat aan.
Gebruik daarvoor de volgende getallen met twee cijfers:
Heren: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Dames: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L= ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L= ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64

XS – 3XL
0420 910 00..
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Truien

NIEUW
Sweatshirt »CONTRA LIGHTNING«
Heren

Zolang de voorraad strekt!

100 % katoen

80 % katoen, 20 % polyester

Sweater met »contra lightning« borduursel op de borst. De
speciale kenmerken: manchetten in wit en rood, kruissteek op
de kraag en gepatineerde messing klinknagels op de rug.

Dit French terry sweatshirt in Troyerstijl doet denken aan de
traditionele collegelook van de Amerikaanse universiteiten.
Typisch: hoge kraag, lange knoopsluiting, geribbelde boord
en streepdetail op de rechterarm. Deze elementen maken het
»contra lightning« ontwerp compleet: elegant borduurwerk
op de voorkant, historisch label binnenin, metalen klinknagels
met logo op de achterkant.

Blauw
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0421 300 08..

Sweatshirt »TROYER CONTRA«
Heren

S – XXL
0420 600 25..

Zolang de voorraad strekt!

Sweatshirt »ICON«
Heren

Sweatshirt »LOGO«
Unisex

100 % katoen

100 % katoen

Zwart sweatshirt in superieure French terry kwaliteit, met
afhangende schouders en een brede geribbelde boord.
Karakteristieke kettingzaagprint op de borst in licht reliëf,
discreet logolabel op de rug. Bestel een maat groter voor
een trendy oversized look.

Casual sweatshirt in regular-ﬁt met een opvallende STIHL
logo print op de borst. Decoratieve kruissteek bij de ronde
hals, oranje nekband aan de binnenkant en ons klassiek
label. Brede manchetten en boord zorgen voor een extra
comfortabele pasvorm. Verkrijgbaar in twee logokleuren.

Zwart
Maten
Artikelnummer

Zwart / zwart
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0420 200 24..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer.
Meer informatie vindt u op pagina 419.

XS – XXL
0420 900 15..

Zwart / wit
Maten
Artikelnummer

XS – XXL
0420 900 16..
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T-shirts

Zolang de voorraad strekt!

T-Shirt
»Contra LIGHTNING«
Heren

Zolang de voorraad strekt!

Zolang de voorraad strekt!

T-Shirt »Contra«
Heren

T-Shirt »ICON«
Heren

100 % katoen

100 % katoen

100 % katoen

Lichtblauw katoenen T-shirt met korte
mouwen en ronde hals, decoratieve
kruissteek in een Garment-Dye-Finish
voor een casual look. Groot »contra
lightning« borduurwerk links op de borst,
»contra lightning« label binnenin in een
kenmerkende vintage stijl. Casual ﬁt.

Grijs katoenen T-shirt met korte mouwen
en een ronde hals met decoratieve
kruissteek in een Garment-Dye-Finish
voor een casual look. Groot »contra
lightning« borduurwerk op de voorkant,
»contra lightning« label binnenin in een
kenmerkende vintage stijl. Casual ﬁt.

Oversized T-shirt met een grof
geribbelde kraag. Een hoogwaardige,
lichte reliëfopdruk van onze kettingzaag op de borst, een label met logo
siert de rug.

Lichtblauw
Maten
Artikelnummer

Grijs
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0420 600 29..

NIEUW
T-shirt »WHITE Logo« /»black Logo«
Heren
100 % katoen

Het T-shirt voor STIHL fans is allesbehalve discreet.
Integendeel! Het staat voor een duidelijke verbintenis met
het merk, waarbij de drager trots het logo, toon op toon in
zwart of wit, op de borst toont.
Wit
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0421 300 14..

Zwart
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0421 300 15..

S – XXL
0420 600 28..

S – XXL
0420 200 21..
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Zolang de voorraad strekt!

T-shirt »LOGO circle«
Heren

T-Shirt »ICON«
Dames

T-shirt »LOGO circle«
Unisex

90 % katoen, 10 % viscose

100 % katoen

100 % katoen

Wat mag zeker niet ontbreken in de
kleerkast van een echte STIHL fan?
Dit legendarische T-shirt natuurlijk!
Het heeft een goede pasvorm en is
comfortabel om te dragen. Met een
grote »LEGENDARY PERFORMANCE«
print op de rugzijde en een discreet
STIHL logo op de linkerborst is de
boodschap duidelijk: ik ben fan!

Trendy: T-shirt in een iets kortere
en bredere snit, met een ronde
crewneck hals. Met ons karakteristieke
kettingzaagmotief in een lichte
reliëfdruk in de complementaire kleur
zwart op de borst. Klein ingeweven
label op de zoom, rechts achteraan.
Superieure single jersey kwaliteit.

T-shirt met ronde hals van hoogwaardig
katoenen jersey, normale pasvorm,
groot 3D-logo toon op toon gedrukt
in de typische oranje STIHL kleur. Het
logolabel aan de binnenkant maakt het
ontwerp af.

Grijs
Maten
Artikelnummer

Wit
Maten
Artikelnummer

Oranje
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0420 900 05..

XS – XL
0420 200 25..

XS – XXL
0420 600 37..

T-shirt »ms 500¡«
Heren

NIEUW
T-Shirt »Icon«
Dames

Poloshirt
»LOGO CIRCLE«
Unisex

90 % katoen, 10 % viscose

100 % katoen

100 % katoen

De MS 500i staat voor innovatie,
snelheid en precisie. Precies wat dit
nieuwe T-shirt uitdraagt. Met zijn grote
kettingzaagmotief op de voorkant
komt de boodschap ongetwijfeld over.

T-shirt met ons karakteristieke kettingzaagmotief in lichte reliëfopdruk op
de borst. Klein ingeweven label rechts
achteraan op de zoom. Hoogwaardige
single jersey van zuiver katoen.

Poloshirt met normale pasvorm van piqué
katoen, zijsplitjes en geribbelde boord
met oranje strepen. Hoog kwalitatieve
en licht verhoogde print van het STIHL
logo op de borst. Flatlocknaden aan de
binnenkant, eveneens in levendig oranje
als decoratie.

Grijs
Maten
Artikelnummer

Grijs
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0420 900 07..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer.
Meer informatie vindt u op pagina 419.

XS – XL
0421 300 22..

XS – XXL
0420 900 13..
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Badslippers

NIEUW
Badslippers
UNISEX
Zool: ethyleenvinylacetaat; bovenband: polyurethaan en polyestergaas

In het openluchtzwembad, op de camping of thuis: de STIHL
badslippers in de kleuren zwart en oranje zijn absoluut een
must voor elke STIHL fan!
Maten
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

Artikelnummer
0420 950 0337
0420 950 0339
0420 950 0341
0420 950 0343
0420 950 0345
0420 950 0347

Fanartikelen

Fanartikelen

Petten en mutsen

Pet »Nature«
UNISEX
100 % katoen

Versie van onze klassieke baseballpet. Nu met »LEGENDARY
PERFORMANCE« kurken label op de voorkant. Grootte
verstelbaar via de metalen sluiting aan de achterkant.

Maten
Één maat

Rood
Artikelnummer
0420 640 0011

Groen
Artikelnummer
0420 640 0012

Pet »icon sweat«
UNISEX
100 % katoen

Baseballpet van zacht katoen in monochroom, donkerblauw
ontwerp met toon op toon geborduurde kettingzaag op de
voorkant. Grootte verstelbaar via de metalen sluiting aan de
achterkant.
Blauw
Maten
Één maat

Artikelnummer
0420 640 0013

Grijs
Maten
55 – 57 cm

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Artikelnummer
0420 640 0014
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BaseballPet
unisex

Pet »LOGO«
unisex

Trucker-Pet
»LOGO CIRCLE«
unisex

100 % polyester

100 % katoen

100 % katoen; Mesh: 100 % polyester

Deze zwarte baseballpet, met groot
geborduurd STIHL logo, past op elk
hoofd! Bovendien maakt hij al van ver
duidelijk – hier loopt een STIHL fan!

Zwarte pet met voorgevormd vizier
en elegante oranje details zoals de
inscriptie STIHL op de voorkant, een
discrete datum op de achterkant en
»LEGENDARY PERFORMANCE« op
de zijkant.

Pet met 6 panelen met een grote
geborduurde STIHL badge op de
voorkant, met vlakke klep. Binnenbandjes en sandwich van de klep in
oranje. Open mesh-structuur aan
de achterkant voor een optimale
ventilatie en snapback-sluiting om de
maat aan te passen.

Zwart
Maten
Één maat

Zwart
Maten
Één maat

Zwart
Maten
Één maat

Zolang de voorraad strekt!

Artikelnummer
0464 015 0030

Artikelnummer
0420 940 0006

Artikelnummer
0420 940 0007

Zolang de voorraad strekt!

Pet »ICON« Denim
UNISEX

Caps »Black«
UNISEX

Trucker-Pet »CONTRA«
unisex

100 % katoen

100 % katoen

100 % polyester

Five Panel Pet, casual stijl, zwart
denim. Kettingzaagmotief geborduurd
op het voorpaneel, ﬂexibele
verstelbare gesp. Deze pet houdt
uw hoofd heerlijk koel.

Pet met 6 panelen die typisch is
voor legendarische Amerikaanse
baseballteams. Achteraan gesloten
en met een rubberen band binnenin.
Groot geborduurd STIHL logo op de
voorzijde.

De »CONTRA« trucker-pet heeft
alle kenmerken van een legende.
Ze combineert twee legendes in
één: de old school baseballpet met
de legendarische STIHL Contra
kettingzaag. En zoals het een echte pet
in truckerstijl betaamt, heeft ook dit
model achteraan een snapback-sluiting,
zodat u de maat perfect kan aanpassen.

Zwart
Maten
Één maat

Zwart
Maten
57 – 59 cm

Wit / rood / groen
Maten
Artikelnummer
Één maat
0464 021 0083

Artikelnummer
0420 240 0003

Artikelnummer
0420 640 0010
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NIEUW
Muts »legendary«
UNISEX

NIEUW
Beanie »icon Badge«
UNISEX

Zolang de voorraad strekt!

80 % polyacryl, 20 % polyamide

100 % polyacryl

100 % Polyacryl

De muts met de typische STIHL look
zal u geen frisse ideeën bezorgen, maar
uw hoofd wel heerlijk warm houden. Ze
heeft een brede omslag en draagt het
»LEGENDARY PERFORMANCE« label
met trots. Gegarandeerde casual stijl en
jeukvrij materiaal.

Soepel gebreide muts met omslag en
STIHL badge.

Cool accessoire voor een wandeling
in de stad. Met geborduurd
kettingzaagmotief op de omslag.

Donkergrijs
Maten
Één maat

Groen
Maten
Één maat

Artikelnummer
0421 600 0011

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Artikelnummer
0421 600 0033

Beanie »ICON«
UNISEX

Zwart
Maten
Één maat

Artikelnummer
0420 240 0002

Roze
Maten
Één maat

Artikelnummer
0420 240 0004
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Sjaal en handschoenen

Zolang de
voorraad strekt!

Zolang de voorraad strekt!

Sjaal
UNISEX

Handschoenen
UNISEX

100 % polyacryl

100 % polyacryl

Het onmisbare gebreide accessoire voor het koude
seizoen: de geribbelde afwerking met oranje strepen geeft
deze klassieke grijze sjaal net dat ietsje meer. Ook het
opgenaaide label »LEGENDARY PERFORMANCE« voegt
iets bijzonders toe.

De handschoenen met tweekleurige geribbelde afwerking,
hebben een perfecte pasvorm dankzij hun zachte gebreide
stof. Toppunt is de touchscreenfunctie bij wijsvinger en duim,
zodat u uw smartphone kan gebruiken zonder uw handschoen
uit te trekken.

Gemengd donkergrijs
Maten
ca. 170 cm × 30 cm
Artikelnummer
0420 140 0002

Gemengd donkergrijs
Maten
S – XL
Artikelnummer
0420 150 00..
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Tassen en rugzakken

Accessoires en klok

Zolang de
voorraad strekt!

Turnzak »ICON«

Charm / Hanger »KETTINGZAAG«

100 % polyester

Sommigen gebruiken hem als turnzak, anderen als rugzakje
om alledaagse spulletjes in op te bergen. Wij vinden hem
vooral een handig accessoire, met een stijlvol design, om op
de schouder of op de rug te dragen en overal mee naartoe
te nemen.
Maten
Artikelnummer

33 × 42 cm
0420 260 0006

Aan een armband of ketting, is deze charm in de vorm van
een kettingzaag een uniek accessoire. De hanger, gemaakt
van met rodium bekleed 925-zilver is een echt juweeltje en
kan met de kleine karabijnhaak worden bevestigd aan elke
bedelarmband, parelarmband of halsketting.

Artikelnummer

0464 120 0070

Zolang de
voorraad strekt!
100 % polyester

NIEUW
Charm / Hanger »ZAAGTAND«

Met deze grijze heuptas uit de Urban collectie houdt u uw
handen vrij! Dit stevige heuptasje biedt voldoende ruimte
voor al uw belangrijkste dingen. Zakje met ritssluiting aan
de achterkant.

Deze charm is een miniatuur zaagtand / kettingschakel. Deze
is gebaseerd op een originele kettingschakel van een STIHL
zaagketting en is 18 mm lang en gemaakt uit gerodineerd
925-zilver.

Artikelnummer

Artikelnummer

Heuptas »ICON«

0420 260 0005

0421 600 0050

Zolang de
voorraad strekt!

Heuptas
Wandklok

100 % polyester

Met dit praktische heuptasje, gemaakt van een waterafstotend,
gewaxt materiaal, heeft u alles wat u nodig heeft altijd binnen
handbereik. Een groot binnenvak en twee kleine voorvakjes
bieden voldoende ruimte voor al uw benodigdheden. De
binnenvoering met camouﬂageprint, de metalen bevestigingsring en de »INTO THE WOODS« badge op het voorvak maken
dit heuptasje bijzonder stijlvol.

Wanneer design en precisie samenkomen! Deze tijdloze
wandklok is gemaakt door Jacques Lemans. De strakke look,
de zilveren wijzers en de contrasterende uurmarkeringen
op de zwarte wijzerplaat vestigen de blik op de essentie: de
tijd. Het STIHL logo en het Jacques Lemans logo maken het
geheel compleet.

Artikelnummer

Artikelnummer

0420 160 0002

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

0464 401 0020
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Huis en tuin

Schaalmodellen historische
kettingzagen
Deze verzamelobjecten doen de harten van alle verzamelaars
sneller kloppen. Uitgevoerd in Schuco spuitgegoten zink,
geschilderd in de originele kleuren en gepresenteerd in schaal
1:12, nemen ze u mee op een reis naar het verleden van STIHL.

Een echt collector’s item van Schuco makelij! De innovatieve
MS 500i in schaal 1:10, gemaakt van spuitgegoten zink en
kunststof, liefdevol geschilderd in de originele kleuren, mag
niet in uw vitrine ontbreken.

Type A

Artikelnummer

Modell »MS 500¡«

0464 035 0200

Artikelnummer

0420 960 0001

Type BL

Artikelnummer

0464 035 0210

Type BLK

Artikelnummer

0464 035 0220

Miniatuurbus »VW T1«

Type BBÜ

Artikelnummer

0464 035 0230

Type CONTRA

Artikelnummer

0464 035 0240

Dit gedetailleerde miniatuurmodel van de VW T1 bus
(bouwjaar: 1955) doet verzamelaars watertanden. De VW
combi, gemaakt van relatief zwaar gegoten zink, is geschilderd
in de originele kleuren van het historische STIHL ontwerp.
Dit legendarische model wordt door Schuco op een schaal
van 1:43 aangeboden. Het wordt gepresenteerd op een
kunststof sokkel en wordt beschermd door een doorzichtige
beschermkap.
Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

0464 935 0100
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Zolang de voorraad strekt!

Zakmes met
houten handvat

Reisbestek

Zakmes

Bijzonder handige allrounder! Dit multifunctioneel mes van het merk Victorinox
heeft een notenhouten handvat.
Inclusief schroevendraaier, blikopener,
kurkentrekker, ﬂesopener, elektrische
striptang, steek- en boorpriem en een
kleine houtzaag. Kortom, alles wat u
onderweg nodig heeft.

Deze set van roestvrijstalen
reisbestek, met handgrepen van zwart
glasvezelversterkte kunststof, mag
in geen enkel avontuur ontbreken.
Zowel het mes als de vork, met
geïntegreerde ﬂesopener, zijn
eenvoudig op te vouwen voor een
veilig transport.

Dit hoogwaardige stalen zakmes heeft
tal van toepassingen in de natuur. Het
handvat van dit opvouwbare mes met
lemmetvergrendeling is gemaakt van
mat roestvrij staal en glasvezelversterkt kunststof. Het is bestand tegen
alle belastingen en perfect geschikt
voor elk buitenavontuur.

Maten
9,1 × 1,75 cm

Artikelnummer
0464 150 0040

Blad
8 cm

Artikelnummer
0420 160 0000

Metalen plaat
»HERITAGE«

Artikelnummer
0464 186 0010

Thermosfles

Hommage aan de eerste éénmanszaag met benzinemotor:
de metalen plaat gegraveerd met »STIHL CONTRA« logo in
reliëf en de originele belettering wordt een echte blikvanger
op uw muur, en niet alleen voor verzamelaars. Vier gaten zijn
voorzien voor een eenvoudige montage.

Koud of warm? Aan u de keuze! Onze thermosﬂes van
dubbelwandig roestvrij staal met vacuümisolatie houdt warme
drank warm en koude drank koud. Praktisch en elegant.
Inclusief drinkbeker.

Maten
ca. 21 × 29 cm

500 ml
Artikelnummer

Artikelnummer
0420 660 0004

0464 251 0010

Aansteker Zippo

EHBO-set

Light it up! De cultaansteker met historisch STIHL logo is het
ideale cadeau voor uw geliefden of gewoon voor uzelf! De
navulbare aansteker van bewezen Zippo-kwaliteit is daarom
niet alleen een blikvanger, maar ook een aankoop voor het
leven.

In deze handige canvastas zit alles wat u nodig heeft in geval
van nood. Naast de pleisters en de zelfklevende verbandrol
bevat ze ook zwachtels, zakdoeken, een pincet, een verbandschaar, wegwerphandschoenen en een regenponcho. Inhoud:
gaasband, zwachtels, zelfklevende verbandrol, pleisters
(2 × klein, 4 × middelgroot, 4 × groot), 1 pakje zakdoeken, 1 paar
wegwerphandschoenen, 1 regenponcho, 1 schaar, 1 pincet.

Artikelnummer

0420 660 0001

Maten
Artikelnummer

12 × 17 × 5 cm
0420 160 0003
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Houtvochtigheidsmeter
Deze handige vochtigheidsmeter
meet niet alleen het vochtgehalte
van brandhout of hout voor houtconstructies, maar ook van andere
materialen zoals pleister of cement.
Dit draagbare apparaat geeft
bovendien de omgevingstemperatuur
aan. Geleverd met 4 batterijen
(1,5 V, LR44).
Artikelnummer
0464 802 0010

LED-zaklamp
Zwarte geanodiseerde, robuuste 3 W
led-zaklamp van aluminium met STIHL
gravure. Praktische drukknop voor
in- en uitschakelen op de achterkant
van de behuizing. Levering incl.
3 AAA-batterijen en polsband.

Artikelnummer
0420 360 0009

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Kofferriem
100 % polyester

Essentieel op reis! Onze zwarte
koﬀerriem is voorzien van het STIHL
logo. Een handig accessoire voor
uw volgende reis. En met het
TSA-cijferslot is uw bagage veilig

Artikelnummer
0464 081 0020

Sleutelhanger
»KETTINGZAAG«
Nooit zonder mijn kettingzaag!
Met deze sleutelhanger in de vorm
van een kettingzaag is uw favoriete gereedschap altijd bij u in de
buurt. Bovendien produceert het
een realistisch geluidseﬀect. De
sleutelhanger en ring zijn gemaakt van
glanzend vernikkeld staal. Knoopcelbatterijen inbegrepen (verwisselbaar).
Artikelnummer
0420 960 0003

Fanartikelen

Sleutelhanger
»Helm«

Sleutelhanger
»Bosarbeider«

Sleutelhanger
»Kettingzaag metaal«

Deze sleutelhanger in de vorm van een
helm trekt de aandacht. De miniatuurhelm is gemaakt van stevig acryl. De
sleutelhanger en ring zijn gemaakt van
glanzend vernikkeld staal. De handige
helmvormige sleutelhanger is een
must voor alle fans!

Speciale sleutelhanger in de vorm van
een bosarbeider. Geweldige details,
zoals de helm, gehoorbescherming en
de kettingzaag maken dit accessoire
de favoriet van alle STIHL fans!

Houdt samen wat samen hoort! Onze
hoogwaardige metalen sleutelhanger
in de vorm van een kettingzaag heeft
een totale lengte van 9,5 cm, inclusief
sleutelring.

Artikelnummer
0464 118 0020

Artikelnummer
0420 960 0002

Artikelnummer
0420 960 0008
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NIEUW
Gezichtsbeschermingsmasker,
set van 2
100 % polyester

Gezichtsbeschermingsmaskers in een set van 2, oranje
en grijs van kleur, met het opschrift »STIHL LEGENDARY
PERFORMANCE«, gedrukt in grijs en een klein kettingzaagmotief. Gemaakt van 2-laags gebonden jersey, dicht
geweven met antibacteriële behandeling, wasbaar op 60 °C,
niet geschikt voor de droogtrommel. Kan achter de oren
worden vastgemaakt met elastiekjes, ergonomische vorm,
geïntegreerde neusclip van roestvrij staal, hoog draagcomfort
door zacht en soepel materiaal.
Artikelnummer

0421 600 0004

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
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Emaillen tas

Set bierglazen,
2 stuks

Het historische STIHL logo maakt van deze tas een retro
collector’s item. De koﬃemok van wit email met zwarte rand
is een echte klassieker. Met zijn volume van 0,5 l heeft deze
koﬃemok precies het juiste formaat voor een aangename
pauze tijdens uw buitenavonturen.

Onze klassieke bierglazen zijn geschikt voor alle bierspecialiteiten. Hun voet garandeert een goede stabiliteit, het STIHL
logo is verticaal gegraveerd. Vaatwasmachinebestendig,
verkrijgbaar in een set van 2 stuks.

Artikelnummer
0464 257 0020

Inhoud
per stuk 300 ml

Mok

Set espressokoppen, 2 stuks

Of u nu wil genieten van koﬃe, thee, cappuccino of warme
chocolademelk, deze STIHL mok van hoogwaardig porselein
is ideaal voor het ontbijt of een welverdiende pauze. Perfect
formaat voor uw favoriete drankje en vaatwasmachinebestendig.

Met deze set van twee espressokopjes, in het trendy STIHL
ontwerp, smaakt uw koﬃe eens zo lekker. De kopjes hebben
geen handvat maar een warmte-isolerende kunststof ring die
ervoor zorgt dat u uw vingers niet verbrandt.

Artikelnummer

Artikelnummer

0464 257 0000

Artikelnummer
0464 767 0010

0464 257 0040

Bakvorm »KETTINGZAAG«

Flesopener

Met de bakvorm van hittebestendig en voedselveilig
carbonstaal tovert u in een mum van tijd heerlijk gebak in de
vorm van een kettingzaag op tafel. De gecoate binnenkant
voorkomt aanbranden! Hittebestendig tot 220 °C.

Metalen ﬂesopener, met gelaserd STIHL logo.

Afmetingen
Artikelnummer

ca. 40 × 36 × 4,5 cm
0420 360 0000

Maten
Artikelnummer

ca. 12 cm
0464 252 0020

Voetbal
100 % pvc-vrij synthetisch leer

tuinkabouter

Met de pvc-vrije voetbal van synthetisch leer, maat 5 in
klassieke voetbalstijl, vermaken jong en oud zich zowel op het
voetbalveld als in de tuin. De bal is met de hand genaaid. De
naadloze butylblaas met veiligheidsventiel zorgt ervoor dat de
bal niet snel zal leeglopen.

Deze tuinkabouter met STIHL kettingzaag past perfect in
elke tuin. Het kaboutertje van ca. 20 cm met werkbroek,
ruitjeshemd, bretellen, traditionele puntmuts en vele andere
designdetails, is een waar genot voor de ogen en zal elk
bloembed perfect sieren.

Maat 5
Artikelnummer

Artikelnummer

0464 936 0020

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

0420 360 0010
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USB-Stick
»KETTINGZAAG«, 8 GB

Zolang de voorraad strekt!

Voor iedereen die niet zonder zijn
kettingzaag kan, zelfs niet thuis.
Onze USB-stick in de vorm van een
kettingzaag is compatibel met de
USB 3.0-interface en biedt een
opslagcapaciteit van 8 GB. De
afneembare dop beschermt tegen
stof.

Met deze powerbank van notenhout
aan de voorzijde en aluminium aan de
achterzijde laadt u smartphones, camera’s
en andere apparaten in een handomdraai op. Uitgerust met een lithium-ionaccu en een USB-interface past hij
in elke zak en is hij een betrouwbare
energiebron voor onderweg.

Artikelnummer
0420 360 0008

Maten
9 × 9 cm

Houten Powerbank

Artikelnummer
0420 260 0003

Houten USB-Stick,
16 GB

Onze schrijfset, gepresenteerd in
een zwarte geschenkdoos, bevat een
balpen en inktpen. Met contrasterende
oranje details en softtouch coating
voor een goede grip.

Met deze USB-stick, compatibel met
de USB 3.0 interface, heeft u belangrijke gegevens altijd bij de hand. De
stick van natuurlijk notenhout heeft
een opslagcapaciteit van 16 GB. De
zilveren draaibare dop is versierd
met het STIHL logo en beschermt de
USB-connector tegen stof.

Artikelnummer
0420 360 0006

Artikelnummer
0420 360 0007

Zolang de voorraad strekt!

Schrijfset

Poetsdoek
voor beeldscherm
100 % microvezel

Duitse merkkwaliteit, grammage:
ca. 240 g/m2, geschikt voor
beeldschermen of brillen, foto-opdruk
op één zijde.
Maten
Artikelnummer

15 × 15 cm
0420 260 0004
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Speelgoed, baby- en kinderaccessoires

NIEUW
SPEELGOEDKETTINGZAAG
inclusief batterijen
③

③

Met de look en feel van de innovatieve STIHL MS 500i. Deze
reproduceert de vele functies van de 'grote'. Te beginnen
met de vervangbare ketting, de led-bedieningsdisplay tot
het nieuwe zaagbladdesign. Bijzonder oudervriendelijk: het
geluid kan met de volumeregelaar op een aangenaam niveau
ingesteld worden.

Artikelnummer

NIEUW
Speelgoedbladblazer
inclusief accu

0421 600 0053 ①

Met de kunststof speelgoedbladblazer kunnen zelfs de
allerkleinsten helpen bladeren op te ruimen. De accumachine
heeft drie verschillende lengte-instellingen voor de blaaspijp,
die volledig verwijderbaar is. De start-stopschakelaar en de
veiligheidsschakelaar en -vergrendeling simuleren op speelse
wijze de werking van een professioneel stuk gereedschap.
Inclusief oplaadkabel.
Artikelnummer

0420 460 0016 ①

Speelgoedkettingzaag
op batterijen
③

Deze kettingzaag, trouw aan het origineel, zal de harten van
de allerkleinsten sneller doen slaan! De omlopende ketting
en het kettingzaaggeluid maken het nog realistischer. De
kinderkettingzaag wordt geleverd met batterijen, zodat
de kleintjes direct aan de slag kunnen.
Artikelnummer

0464 934 0000 ①

Zolang de voorraad strekt!

KINDERWerkhandschoenen
De achterkant van de handschoenen is gemaakt van een
elastische materiaalmix en is voorzien van een prominent
STIHL logo. Het binnenoppervlak van de handschoenen is
gemaakt van stevig synthetisch leer. Dit maakt buiten spelen
nog leuker!

Set VERVANGKETTINGEN voor speelgoedzagen
(NIET AFGEBEELD)

Vier rubber kettingen en één gereedschap.
Artikelnummer

0464 934 0095

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Zwart / oranje
Maten
S (5 – 7 jaar)
M (7 – 10 jaar)
L (vanaf 10 jaar)

① Voor België is Recupel inbegrepen
② Leverbaar vanaf voorjaar 2022!
③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 459

Artikelnummer
0421 500 0804 ②
0421 500 0805 ②
0421 500 0806 ②
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NIEUW
Speelgoedbosmaaier inclusief accu
③

③

De speelgoedbosmaaier van kunststof is het ideale
gereedschap voor alle kinderen die graag buitenspelen. De
accubosmaaier is in hoogte verstelbaar en ook de handgreep
kan individueel worden ingesteld. De messen van het
speelgoed lichten op in kleur wanneer ze in gebruik zijn.
Deze bosmaaier zal ongetwijfeld voor vele jaren speelplezier
zorgen. Inclusief oplaadkabel.
Artikelnummer

0420 460 0015 ①

Zolang de voorraad strekt!

Loopfiets
Voor alle liefhebbers van tweewielers! Met onze loopﬁets van
FSC-gecertiﬁceerd beukenhout leren beginnende ﬁetsers
op een leuke manier het evenwicht te bewaren en zich voor
te bereiden op hun eerste “echte” ﬁets. De zithoogte is
eenvoudig aanpasbaar aan de lichaamslengte van kinderen
tussen 3 en 6 jaar.
Artikelnummer

Speelgoedbosmaaier op batterijen

0464 944 0000

Deze bosmaaier reproduceert het realistische geluid van
het originele model. Ideaal voor kinderen die willen “helpen”
in de tuin. Dit op batterijen werkende model is in hoogte
verstelbaar voor jarenlang plezier. Ook de geluidssterkte is
regelbaar.

Artikelnummer

0464 937 0000 ①

KRUIPPAKJE »LUMBERJACK«
kids
100 % katoen

Katoenen kruippakje met een trendy ruitjesmotief en
opvallende kleine kettingzaag op het borstzakje.
Rood / zwart
Maten
62 – 68
74 – 80
86 – 92

Artikelnummer
0420 450 0668
0420 450 0680
0420 450 0692

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Spel houten stapeltoren
Stalen zenuwen en een vaste hand! Deze kwaliteiten heeft
u nodig voor dit klassieke stapelspel, voortaan beschikbaar
in STIHL editie. Het bouwen van de stapeltoren van FSCgecertiﬁceerd pijnboomhout vereist een stabiele hand.
Een behendigheidsspel dat populair is bij jong en oud.
De 54 blokken en de opbergdoos zijn versierd met het
lasergegraveerde STIHL logo.
Artikelnummer

0464 959 0010
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Houten
fopspeenketting

FOPSPEEN SET
»QUICKSTOP«

Zo kan uw kleintje zijn speen niet meer
verliezen! Deze natuurlijke beukenhouten
ketting is het ideale accessoire voor alle
jonge STIHL fans. De ketting met houten
kralen, versierd met STIHL motieven,
zoals de bever Tim Timber of tekeningen
van kettingzagen, is ook uitgerust met
een hoogwaardige metalen clip zodat
ze altijd goed blijft zitten.

Om tot rust te komen en in slaap te
vallen: fopspenen in een praktisch
tweepak voor kleine STIHL fans
van 6 maand tot 18 maand oud.
De siliconen speen voldoet aan de
levensmiddelenwetgeving en de
Europese norm EN 1400.

Artikelnummer
0464 095 0050

Artikelnummer
0464 095 0070

Softball

NIEUW
Pluche knuffel »HERT«

Zachte bal.

Doorsnede
10 cm

Artikelnummer
0420 460 0005

Kussen in
kettingzaagvorm
100 % polyester

Voor wie zijn favoriete werkmachine
wil meenemen naar bed hebben we
goed nieuws: de STIHL zaag is er nu
ook als kussen! Het kettingzaagkussen
is gemaakt van zachte pluche en een
must voor iedereen die ook's nachts
van STIHL wil dromen!

Maten
52 × 21 cm

Artikelnummer
0464 095 0200

Kleurboek
met kleurpotloden

Knuﬀelalarm! Dit hert uit superzachte
pluche wordt de nieuwe knuﬀelvriend
in de speelkamer.

Incl. 6 kleurpotloden.

Maten
ca. 20 cm

Maten
14 × 21 cm

Artikelnummer
0420 460 0012

Artikelnummer
0464 924 0010
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STIHL
TIMBERSPORTS®
ƒ

De STIHL TIMBERSPORTS® Series is de
koningsklasse in het sporthouthakken. Wie
zijn passie voor deze spectaculaire reeks
competities ook wil laten zien in zijn vrije tijd,
zit goed bij deze fanartikelen.

Kleding

Hoodie »small axe«
Heren
80 % katoen, 20 % polyester

Comfortabel sweatshirt met kap, trekkoord en hoogwaardige
metalen oogjes. De »STIHL TIMBERSPORTS®« details: badge
met geweven logo op de mouw en print aan de binnenkant,
gekruiste bijlen op de borst in feloranje op de zwarte stof. De
kap is ook versierd met een oranje lint.
Zwart
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0420 520 12..

Zo bestelt u:
1. Kies uw kledingstuk.
2. Vul het artikelnummer (..) met uw maat aan.
Gebruik daarvoor de volgende getallen met twee cijfers:
Heren: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64
Dames: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L= ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L= ..56 / XL = ..60 /
XXL = ..64

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
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Zolang de voorraad strekt!

Hoodie »TIMBERSPORTS®«
Unisex

SweatShirt »AXE WOOD«
Heren

100 % katoen

100 % katoen

Black is beautiful: onze zwarte hoodie voldoet volledig aan dit
motto. Met uitzondering van de oranje hals en het opvallende
»STIHL TIMBERSPORTS®« logo op de borst, is deze hoodie
namelijk integraal uitgevoerd in deze tijdloze trendy kleur.

Als het wat koeler wordt op de tribune, hoeft u alleen maar dit
100 % katoenen »AXE WOOD« sweatshirt aan te trekken. Het
grote motief van gekruiste bijlen in houtlook op de borst en
de »STIHL TIMBERSPORTS®« badge op de rugzijde maken
het een onmisbaar item voor alle fans.

Zwart
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

XS – XXL
0464 028 02..

S – XXL
0420 500 24..

NIEUW
hemd »plaid«
Unisex

Zolang de voorraad strekt!

100 % katoen

100 % katoen

Veel meer dan een houthakkershemd: dit STIHL ﬂanellen
hemd met ruitmotief is het meest begeerde item van elke fan.
De details: opgestikte zakken met kleppen, zwarte knopen en
discreet geborduurd bijlmotief op de borst.

Dit »AXE WOOD« T-shirt mag in geen enkele kleerkast
ontbreken. Op de voorzijde heeft het een opvallende
print van gekruiste bijlen in houtlook, terwijl de »STIHL
TIMBERSPORTS®« badge de rugzijde siert. Met dit
T-shirt blijft u niet onopgemerkt op de tribune.

Rood / zwart
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

XS – XXL
0421 400 03..

T-Shirt »AXE WOOD«
Heren

S – XXL
0420 500 23..
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NIEUW
Functioneel T-shirt
»score«
Heren

T-Shirt »Small axe«
Heren

T-Shirt »TIMBERSPORTS®«
Heren

86 % polyester, 14 % elastaan

100 % katoen

100 % katoen

Dit thermo-actieve functionele
shirt met gekruiste bijlen op de
elastische inzetstukken zal snel
uw nieuwe lievelingsstuk worden
voor al uw sportieve activiteiten.
»STIHL TIMBERSPORTS®« logo
gedrukt op de borst.

Casual T-shirt met een normale
pasvorm in een premium
single jersey kwaliteit. De
»STIHL TIMBERSPORTS®« details:
lichte toon op toon reliëfdruk met
gekruiste bijlen op borsthoogte.

Dit T-shirt met opdruk »STIHL
TIMBERSPORTS®« is een must voor
alle liefhebbers van de houthakkerssport. Dit casual T-shirt heeft een
ronde, ﬁjn geribbelde kraag. Het
blijft niet onopgemerkt en biedt een
uitzonderlijk comfort.

Zwart
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

Wit
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0421 300 12..

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer.
Meer informatie vindt u op pagina 442.

S – XXL
0420 500 29..

S – XXL
0464 002 12..
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NIEUW
t-shirt »logo chest«
Unisex

T-Shirt
Unisex

100 % katoen

100 % katoen

Houthakkers en fans, opgelet: als je
je steun wilt betuigen aan »STIHL
TIMBERSPORTS®«, dan is dit zwarte
T-shirt met een logo in het wit en de
STIHL kleur oranje een must. Het is ook
comfortabel om te dragen, want zelfs
stoere mannen geven de voorkeur aan
huidvriendelijke materialen.

Discretie is niets voor ons! Dit T-shirt met
de opdruk »STIHL TIMBERSPORTS®«
is een must voor alle liefhebbers van
de houthakkerssport. Dit casual T-shirt
heeft een ronde, ﬁjn geribbelde kraag.
Het blijft niet onopgemerkt en biedt
een uitzonderlijk comfort.

Zwart
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

XS – XXL
0421 300 10..

Zolang de voorraad strekt!

XS – XXL
0420 500 01..

Zolang de voorraad strekt!

t-shirt »Athletic«
Unisex

T-Shirt
Unisex

T-Shirt »hot saw«
Dames

92 % polyester, 8 % elastaan

100 % katoen

100 % katoen

Dit functioneel T-shirt is de perfecte
basis voor sterke prestaties. De
ademende en vochtafstotende
materiaalmix zorgt voor een perfecte
temperatuur. Met stijlvolle »THE
ORIGINAL EXTREME SPORT« opdruk.

Beken kleur! Ons T-shirt met ronde hals spreekt voor zich. De grote
opdruk »STAND TO YOUR TIMBER«
vooraan geeft duidelijk aan wat uw
hart sneller doet slaan!

Dit T-shirt maakt de belofte van zijn
opschrift waar! Ons gemêleerd grijze
T-shirt met ronde hals, valt op door
zijn »HOT SAW« glitterdruk. Met zijn
semironde zoom en casual mouwen
is het een essentieel stuk voor alle
zelfverzekerde vrouwen.

Donkergrijs
Maten
Artikelnummer

Donkergrijs
Maten
Artikelnummer

Grijs
Maten
Artikelnummer

S – XXL
0421 500 03..

S – XXL
0420 500 09..

XS – XL
0420 500 16..
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Accessoires

BOXERSHORT
Heren

Pet »AXE«
unisex

BaseballPet
»TIMBERSPORTS®«
unisex

95 % katoen, 5 % elastaan

100 % katoen

100 % katoen

»STIHL TIMBERSPORTS®« gaat altijd
verder: met deze nauw aansluitende
boxershort van 95 % katoen. De
opdruk »KISS MY AXE« op de
elastische band maakt het casual
design van dit model compleet.

Deze zwarte baseballpet met
geborduurde grijze bijl, past op
elk hoofd dankzij de metalen clip
aan de achterkant. Het onmisbare
accessoire voor het volgende seizoen
van de »STIHL TIMBERSPORTS®«
wedstrijden.

Teruggebracht tot de essentie! Deze
zwarte »STIHL TIMBERSPORTS®«
baseballpet heeft een groot »STIHL
TIMBERSPORTS®« logo. Een
eenvoudig, maar essentieel
en expressief accessoire om alle
kampioenschappen bij te wonen!

Zwart
Maten
S – XXL

Zwart
Maten
Één maat

Zwart
Maten
Één maat

Artikelnummer
0420 530 01..

per stuk

Artikelnummer
0420 540 0013

Artikelnummer
0464 021 0084

Zolang de voorraad strekt!

Zolang de voorraad strekt!

Pet »kiss my axe«
unisex

Pet »axe«
unisex

trucker-Pet
»kiss my axe«
unisex

100 % katoen

100 % katoen

100 % polyester

Fans van extreme sporten, opgelet:
met deze »STIHL TIMBERSPORTS®«
pet bent u perfect uitgerust voor alle
evenementen! De onderkant van dit
model heeft een contrasterende kleur.
Maar bovenal geeft deze pet met haar
grote opdruk »KISS MY AXE« op het
voorpaneel een duidelijk signaal. Veel
meer dan een simpele baseballpet: een
levensstijl!

Een klassieker opnieuw in de spotlights:
de »STIHL TIMBERSPORTS®« »AXE«
pet, in trendy used look, heeft veel
te bieden. De oranje onderkant
contrasteert mooi met de rest van de
olijfgroene pet met lichte washed-out
look. De trendy 3D-geborduurde
gekruiste bijlen zijn ongetwijfeld het
hoogtepunt van dit model.

Van de snelweg naar het platteland:
deze klassieke trucker-pet valt overal
op. Met zijn contrasterende zwartwitkleuren trekt het »KISS MY AXE«
logo op het voorpaneel meteen de
aandacht. De grootte is gemakkelijk
verstelbaar via de snapback-sluiting
aan de achterkant.

Zwart
Maten
Één maat

Olijfgroen
Maten
Één maat

Zwart / wit
Maten
Één maat

Artikelnummer
0420 540 0014

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Artikelnummer
0464 021 0060

Artikelnummer
0464 021 0050
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Fansjaal
100 % polyacryl

Sporttas

Voor de echte fans! Zwart gebreide sjaal, jacquardmotief,
polyacryl, geborduurd »STIHL TIMBERSPORTS®« logo en
bijlmotief in oranje en wit.

Altijd alles bij de hand, tijdens uw workouts, wedstrijden of in
de sportschool: de »STIHL TIMBERSPORTS®« sporttas gaat
waar u gaat. Dankzij het grote middenvak, het binnenvak met
ritssluiting en het extra vak voor schoenen heeft alles zijn plaats.

Zwart
Maten
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

ca. 150 cm × 15 cm
0420 560 0002

60 × 30 × 30 cm, ca. 54 l volume
0420 560 0000

Zolang de
voorraad strekt!

Riem »Axe«
100 % katoen

SPORTTAS
»Compact«

Perfecte pasvorm, perfecte look: deze riem zorgt er niet
alleen voor dat uw jeans of werkbroek goed zit, maar is
dankzij zijn brede metalen gesp ook een echte eyecatcher.
De gegraveerde gekruiste bijlen geven een duidelijk signaal.
De casual riem is zeer eenvoudig in te korten. De robuuste
metalen afwerking voorkomt dat de riem uitrafelt.

In onze sporttas past alles wat u nodig heeft om te sporten!
De tas kan met de hand aan de korte handvaten worden
gedragen of op de schouder met de verstelbare riem. De
subtiele patch »STIHL TIMBERSPORTS®« maakt de tas
helemaal af.

Zwart
Lengte
Artikelnummer

Zwart
Maten
Artikelnummer

120 cm (kan worden ingekort)
0464 081 0030

25 × 50 × 23 cm
0420 560 0006

Polshorloge
Het door »STIHL TIMBERSPORTS®«
ontworpen polshorloge is een
handig accessoire voor al uw
buitenactiviteiten. De solide
roestvrijstalen kast, nylon armband
en glas uit gehard Crystex maken
dit sporthorloge uitzonderlijk stevig.
Dankzij het gestroomlijnde ontwerp is
het ook perfect geschikt als klassiek
herenhorloge. Made by Jacques
Lemans.
Artikelnummer
0464 585 0040

Sticker
Klein
Maten
20 × 10 cm

Artikelnummer
0463 757 0065

Groot
Maten
50 × 25 cm

Artikelnummer
0463 757 0075

Sticker
»Kiss my Axe«
Klein
Maten
7,8 × 8,5 cm

Artikelnummer
0421 600 0002

Groot
Maten
21 × 24 cm

Artikelnummer
0421 600 0003
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Zolang de voorraad strekt!

Handdoek
100 % katoen

Metalen plaat
»TIMBERSPORTS®«
Hang ze aan de muur! Een essentieel
accessoire voor alle fans van de
houthakkerssport. Hoogwaardige
metalen plaat, met vier gaten om de
plaat aan de wand te bevestigen.
Maten
Artikelnummer

ca. 30 × 40 cm
0420 560 0003

De »STIHL TIMBERSPORTS®«
handdoek is speciaal gemaakt voor de
sport. De zachte stof voelt niet alleen
bijzonder aangenaam, maar neemt ook
perfect vocht op. Met de afmetingen
van ca. 50 × 100 cm past hij perfect in
een sporttas.
Zwart
Maten
Artikelnummer

ca. 50 × 100 cm
0420 560 0001

Douchehanddoek
»axe«
100 % katoen

Op het strand, in de sauna of in
de badkamer, onze stijlvolle grijze
douchehanddoek met ingeweven
bijlen in donkergrijs ziet er overal goed
uit. Hij is ook extreem zacht en neemt
zeer goed vocht op.
Grijs
Maten
Artikelnummer

ca. 70 × 140 cm
0420 560 0004

Koffiebeker

Zitkussen

Balpen

Deze porseleinen koﬃebeker to go in
het »STIHL TIMBERSPORTS®« ontwerp
ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook
handig. De herbruikbare koﬃebeker
heeft een inhoud van 300 ml en een
siliconen deksel en greep om uw
favoriete drank warm te houden.

Zelfs de stoerste fans houden van
comfort! Ons Cookie zitkussen, met
diameter van 34 cm, is het ideale
accessoire voor alle wedstrijden! Met
praktische klittenbandsluiting en
ophanghaak.

Onze balpen heeft een zwarte stift,
softtouch matte lak en een metalen
punt. Het ultieme accessoire voor
elke »STIHL TIMBERSPORTS®« fan!
Schrijfkleur: zwart.

Zwart
Artikelnummer
0464 283 0000

Bruin
Maten
Ø 34 cm

Zwart
Artikelnummer
0464 516 0060

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Artikelnummer
0464 765 0010
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Accumachines
Accumodellen
De STIHL machines met innovatieve accutechnologie zijn te herkennen aan een accusymbool,
aangevuld met de bijbehorende aanduiding van
het accutype en van de accureeks. In de accu’s
worden alleen geselecteerde lithiumcellen
verwerkt die aan hoge veiligheidseisen voldoen.
De accu’s kunnen tot 1.200 keer volledig herladen
worden, met slechts een beperkt capaciteitsverlies. De precieze aanduiding verwijst naar het
accutype en het toepassingsgebied, alsook naar
het vermogen van de accu’s en de manier waarop
die ingebouwd zijn.
De modellen van de AI lijn zijn
uitgerust met een vast ingebouwde
lithium-ion-accu en worden met een kabel
opgeladen. Om het comfort te verhogen, geven
meerdere leds de laadstatus van de accu aan.
Voor de modellen van het AS
systeem kan een lithium-ion-accu
van het AS type gebruikt worden voor alle
machines van dit systeem. Om het comfort te
verhogen, geven meerdere leds de laadstatus van
de accu aan (uitgezonderd de HSA 25) met een
druk op de knop.
Bij de modellen van het AK systeem
wordt een verwisselbare lithiumion-accu van het AK type gebruikt, die met alle
machines van dit systeem compatibel is. Om het
comfort te verhogen, geven meerdere leds de
laadstatus van de accu aan.
Het AP systeem bestaat uit zeer
krachtige accumachines voor
dagelijks professioneel gebruik, bijvoorbeeld bij
landschaps-, tuin- en boomonderhoud. Voor extra
vermogen en langere looptijden zorgen de AP en
AR L accu's, die compatibel zijn met de machines
uit het AP systeem. U vindt een overzicht van de
accu’s die voor de machines uit het AP systeem
worden aanbevolen op de pagina’s 56 – 57.
Snellaadsysteem voor accu's
Het innovatieve laadproces van de snelladers
vermindert de totale laadtijd met 30 %, in
vergelijking met een normale lader en bij dezelfde
laadstroom. Daarbij beschermt het laadproces de
accu’s tegen het risico van overlading.
Activeringssleutel
Een machine met ingebouwde
accu kan alleen met een
activeringssleutel in gebruik
genomen worden. Wanneer die
uitgetrokken wordt, krijgt de
machine geen stroomvoeding. De machines
kunnen dan veilig schoongemaakt, opgeborgen
en vervoerd worden.

STIHL EC-Technologie
De borstelloze STIHL elektromotor
(EC) werkt energie-eﬃciënt en is zo
goed als slijtagevrij. Dat is onder
andere te danken aan de STIHL EC-elektronica.
Dat systeem werkt als een intelligente
schakelcentrale en herkent op elk moment de
accu in de machine en stuurt de EC-motor met
het vermogen overeenstemmend met het
accuvermogen. Dat garandeert dat de machine
altijd over het optimale vermogen beschikt – dat
bovendien over het hele ontlaadproces van de
accu constant blijft.
Gebruik bij regen
De accumachines uit het STIHL AP
systeem zijn gemaakt voor professionele
gebruikers en voor dagelijks gebruik,
ook bij slecht weer. Alle producten met dit teken
kunnen daarom ook bij regenweer worden gebruikt.
De spatwaterbescherming wordt bewezen aan de
hand van uitvoerige en geavanceerde interne
testen.
IPX4

STIHL accumachines met dit symbool
zijn bovendien gecertiﬁceerd conform
beveiligingsstandaard IPX4. De norm
bevestigt de reeds tijdens interne testen bewezen
bescherming van de producten tegen spatwater.
Hou de accu’s uit de buurt van zouten en van
vervuilde vloeistoﬀen. Na gebruik moeten de accu
en de machine gedroogd worden. Laders mogen
alleen maar in een droge omgeving gebruikt
worden.
Gebruik zonder gehoorbescherming
Dankzij de accutechnologie zijn de
machines vooral in geluidsgevoelige
omgevingen zoals ziekenhuistuinen,
parken en woongebieden de ideale oplossing.
Houd rekening met de tips in de gebruikshandleiding.

Kettingzagen en
hoogsnoeiers
Benzinekettingzagen
Enkele hendelbediening
Alle functies zoals start, bediening en stop
kunnen nu met slechts één hand bediend worden.
Elektrische handgreepverwarming
De elektrische handgreepverwarming zorgt voor warme
handen, een betere grip en
bijgevolg een groter bedieningscomfort tijdens de winter.
Onderhouds- en slijtagevrije verwarmingsfolie in
de draagbeugel en de achterste handgreep kan
indien nodig worden ingeschakeld en houden de
grepen warm en droog.

Elektrische carburateurverwarming
De elektrische carburateurverwarming met temperatuurafhankelijke in- en uitschakelsturing voorkomt in de winter
ijsvorming in de carburateur.
Ergonomisch handgreepdesign
Maakt een aangename werking van de zaag
mogelijk in elke werkstand.
Vellijst
Voor betere controle op de valrichting werd de
vellijst als een verhoogde lijn in het design van de
kettingzaag geïntegreerd.
HD2-ﬁlter
De HD2-luchtﬁlter bestaat uit
polyethyleen ﬁltermateriaal en
heeft tot 70 % kleinere poriën
dan vlies- en polyamideﬁlters.
Hierdoor wordt zelfs zeer ﬁjn stof
weggeﬁlterd. Bovendien is de ﬁlter olie- en
waterafstotend en heel vlot te reinigen. Het
ronde PET-ﬁlterpatroon met snelsluiting maakt
het mogelijk in een handomdraai de ﬁlter
te monteren en demonteren zonder gereedschap.
Bescherming voor achterste hand
Beschermt de achterste hand van de gebruiker
tegen terugslaande takken of delen van de zaagketting, indien deze afspringt of zou breken.
Compensator
De compensator zorgt ook bij toenemende
vervuiling van de luchtﬁlter voor een constant
mengsel van brandstof en lucht.
Longlife luchtﬁltersysteem
Een STIHL kettingzaag beschikt over een
longlife luchtﬁltersysteem als ze zowel een
voorafscheiding als een HD2-luchtﬁlter heeft.
De ﬁltergebruikstijden zijn daardoor duidelijk
langer dan bij eerdere ﬁltersystemen. Het
longlife luchtﬁltersysteem geeft de motor een
lange levensduur en verhindert een voortijdige
slijtage aan de zuiger en de cilinder en voorkomt
vervuiling van de aangezogen verbrandingslucht.
Magnesiumzuiger
Een wereldprimeur: STIHL heeft een magnesiumzuiger ingebouwd in de MS 400 C-M. Deze
weegt 20 gram minder dan een vergelijkbare
aluminiumzuiger. Alleen al dit centrale onderdeel
draagt bij aan een gewichtsvermindering van
25 %. Door het gebruik van lichte materialen
en het lichtgewicht en eﬃciënte ontwerp van
de MS 400 C-M kon een motorgewicht van
slechts 5,8 kg worden bereikt. Dit resulteert in
een extreem lage verhouding vermogen-gewicht
van minder dan 1,5 kg/kW. Tegelijkertijd stelt
dit nieuwe onderdeel de machine in staat om
een zeer hoge maximumsnelheid te bereiken,
waardoor vooral het snoeien van bomen sneller
gaat.
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Handmatige brandstofpomp
Bij STIHL kettingzagen en
hoogsnoeiers met handmatige
brandstofpomp wordt het starten
vergemakkelijkt en het aantal
bewegingen verminderd. Als u
op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van
de carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij
het starten onmiddellijk voldoende brandstof om
een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen.
Daardoor zijn er duidelijk minder bewegingen
vereist.
Oliepomp met hoeveelheidsregeling
Verschillende zaagbladlengten, houtsoorten
en werktechnieken vergen verschillende
oliehoeveelheden bij het zagen. Met de oliepomp
met hoeveelheidsregeling kan u de precieze en
gewenste dosering van de olietoevoer regelen.
Zijdelingse kettingspanner
De zijdelingse kettingspanning
dient om de ketting eenvoudig
op te spannen.

Steeklijst
Voor een betere richtingcontrole bij het steekzagen
werd de steeklijst als een
verhoogde lijn in het design
van de startvoorziening
geïntegreerd.
STIHL 2-MIX-motor
De STIHL 2-MIX-motor is
tegelijk krachtig en zuinig.
De uitlaatgassen worden
van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden,
waardoor de spoelverliezen
en de uitstoot van onverbrand mengsel
verminderen. Dat verhoogt het vermogen en
vermindert het verbruik.
STIHL antivibratiesysteem
Precies berekende
buﬀerzones verminderen de
overdracht van de trillingen
van de motor en zaagketting
op de greepbuis en de
handgreep. De kettingzaag
loopt hierdoor merkelijk rustiger. Zo spaart de
gebruiker zijn krachten en kan hij langer werken.
STIHL ElastoStart
Als gevolg van de
compressiedruk ontstaan
er bij het opstarten van
verbrandingsmotoren
belastingen door
trekbewegingen. Het
dempingselement in de speciale startgreep
STIHL ElastoStart volgt het verloop van de
compressie en neemt afwisselend kracht op
en geeft ze weer af. Het resultaat is een
gelijkmatige startbeweging.

STIHL ErgoStart
Door het gelijkmatig aantrekken
van de startkabel wordt de veer
tegen de compressiedruk
aangespannen. Belasting
veroorzaakt door schokkende
bewegingen wordt vermeden. De veer brengt de
opgeslagen energie automatisch over naar de
krukas, zet deze in beweging en zorgt voor een
betrouwbare start van de motor. Dit maakt een
twee derde tragere startsnelheid mogelijk.
STIHL Injection
De Injection-technologie garandeert
een zeer eenvoudig gebruik van machines.
Geen combischakelaar meer nodig. Om de
machine te stoppen, drukt u eenvoudigweg
op de stopknop. Het volledig elektronische
motormanagementsysteem met elektronische
sensorgestuurde veldbesturing zorgt voor
een optimaal motorvermogen en uitstekende
acceleratie in alle omstandigheden. Het besturingssysteem berekent in real time de exacte
hoeveelheid benodigde brandstof en het ideale
ontstekingspunt. De injectie vindt rechtstreeks
via de injectieklep in het carter plaats. Dankzij
de lichtgewicht constructietechniek, uniek
gekoppeld aan de modernste motortechnologie,
wordt de beste verhouding vermogen / gewicht
op de markt bereikt, met behoud van een
compact ontwerp.
STIHL kettingsnelspanner
De zaagketting kan snel en
moeiteloos zonder gereedschap
afgesteld worden zonder dat u
de scherpe zaagketting moet
aanraken. Bij het naar links
draaien van het regelwiel wordt de zaagketting
ontspannen, naar rechts wordt de zaagketting
opgespannen.
STIHL M-Tronic
Het volledig elektronische
motormanagement regelt in elke
bedrijfstoestand het ontstekingsmoment en de brandstofdosering. Daarbij wordt rekening
gehouden met externe omstandigheden zoals de
temperatuur, de hoogte en de brandstofkwaliteit.
Zo bent u verzekerd van een optimaal motorvermogen, een constant maximum toerental en een
zeer goed acceleratievermogen. Handmatige
instellingen van de carburateur zijn met de STIHL
M-Tronic niet meer nodig. STIHL M-Tronic heeft
voor de koude start alleen nog maar een
startpositie op de combischakelaar nodig. Na het
starten kan u onmiddellijk vol gas geven. De
nodige brandstofhoeveelheid wordt exact
berekend door het systeem en volgens behoefte
toegevoerd. Anders start u zoals gewoonlijk in
stand I. Daarnaast onthoudt STIHL M-Tronic de
instellingen van het laatste gebruik. Bij elke
nieuwe start met gelijke externe omstandigheden
beschikt u dus meteen over het volle motorvermogen.
Stopknopfunctie
Na het uitschakelen springt de
bedieningshendel vanzelf
terug naar zijn werkpositie. De
warme machine kan daardoor
onmiddellijk worden opgestart.
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Transparante brandstoftank
Snelle en eenvoudige controle van het
brandstofpeil zonder de tankdop te moeten
openen.
Voorafscheiding
De voorafscheiding in de STIHL
kettingzagen dient om de lucht
voor te zuiveren en zo de
nageschakelde ﬁltersystemen
merkbaar te ontlasten. De
aangezogen lucht krijgt eerst een draaibeweging
mee door het ventilatorwiel, waardoor de
grootste en zwaarste deeltjes naar buiten
gestuwd worden. De vooraf gereinigde lucht
wordt vervolgens via het voorafscheidingskanaal
naar de luchtﬁlter geleid, bv. de HD2-ﬁlter in de
kettingzaag. De voorafscheiding is eenvoudig te
onderhouden en te bedienen. Er is geen speciaal
onderhoud nodig.
Gereedschapsloze tankdoppen
Speciale afsluitingen voor het snel en gemakkelijk
openen en sluiten van de tankdop zonder
gereedschap.
Elektrische Kettingzagen
Overbelastingsbeveiliging
Bij overbelasting schakelt de
elektromotor automatisch uit om
schade door oververhitting te
voorkomen. Bij de machines
MSE 141 tot MSE 210 wordt de
overbelastingsknop geactiveerd. Als na een korte
wachttijd de knop ingedrukt wordt, dan kan de
machine opnieuw in gebruik genomen worden. De
MSE 230 en MSE 250 zijn uitgerust met een
elektronische controle van de motortemperatuur.
Als die te hoog is, dan wordt dat gesignaleerd
door een rood oplichtende led. Na ongeveer een
minuut is de motor weer afgekoeld en dooft de
led. De kettingzaag kan opnieuw in gebruik
genomen worden.

Zaaggarnituren
Zaagkettingen
Geharde klinknagels
De klinknagels van de STIHL
zaagketting zijn inductief gehard.
Daardoor veranderen de
eigenschappen van het metaal
en worden de bouten sterker.
Gladde scharnierboringen
Een speciaal stansproces maakt de scharnierboringen spiegelglad. Dat verbetert de
beweeglijkheid van de zaagketting en verlengt
de levensduur.
Hardchroomlaag
Alle STIHL snijtanden worden van
speciaal staal vervaardigd. De
tandkappen zijn elektrolytisch
verchroomd om hun slijtvastheid
te verhogen. Zo blijven de
snijtanden langer scherp.
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Rekbelasting
STIHL zaagkettingen worden op het
einde van de productie aan een constant
hoge rekbelasting onderworpen. Dit
rekken vermindert het uitrekken van de zaagketting
bij het eerste gebruik tot een minimum, verhoogt
de houdbaarheid en beperkt de slijtage.
STIHL Oilomatic smeersysteem
Fijne oliekanalen in de aandrijfschakels
van de zaagketting nemen de
kettingolie op en geven deze door aan
de kettingscharnieren. Aan beide zijden van de
aandrijfschakels zijn bovendien talrijke inkepingen
voorzien, waarin de kettingolie zich verzamelt. Op
die manier wordt de olie beter verdeeld op de
loopvlakken van de zaagbladen en is de smering
10 % beter dan zonder de inkepingen aan beide
zijden.
ZaagbLAden
Vervangbare zaagbladneus
Bij slijtage kan de volledige zaagbladneus
inclusief rollager (Rollomatic ES en Rollomatic ES
Light) eenvoudig vervangen worden.
Lichtgewicht zaagbladen
De STIHL lichtgewicht
zaagbladen E Light en ES Light
worden op een verschillende
manier vervaardigd. Bij de E Light
zaagbladen worden grote delen
van elektrisch gelaste stalen platen uitgefreesd en
gevuld met glasvezelversterkt polyamide. Dit maakt
het zaagblad bijzonder licht. Bij ES Light worden
de vrije ruimten uitgefreesd en daarna gelast met
een speciale laserprocedure. Zo ontstaat een zeer
stabiel hol lichaam met een buigelastische
boven- en onderconstructie. Beiden zorgen voor
bijzonder interessante gewichtsbesparingen en
een betere balans van de kettingzaag. Het
zwaartepunt van uw kettingzaag wordt naar het
lichaam gelegd waardoor de rug merkbaar wordt
ontlast.
Zaagbladlengte
De werkelijke snijlengte is korter dan de
aangegeven zaagbladlengte en varieert volgens
model van kettingzaag.
STIHL Ematic systeem
Het STIHL Ematic systeem
vermindert het verbruik van de
kettingolie, afhankelijk van de
zaaggarnituur en van de
houtsoort, met maximaal 50 %
vergeleken met conventionele zaagbladen zonder
Ematic. Het systeem bestaat uit het STIHL Ematic
of Ematic S zaagblad, de STIHL Oilomatic
zaagketting en een instelbare of verbruikreducerende oliepomp. De kettingolie komt met
een minimaal verlies terecht op de plaats waar
het nodig is.

Neustandwiel met gesloten rollager
De gesloten uitvoering voorkomt
het binnendringen van vuil dat
corrosie kan veroorzaken.
Bijkomende onderhoudswerken
zijn niet meer nodig omdat er in
het lager voldoende vet zit voor de levensduur
van het zaagblad. Daardoor is de levensduur van
de lagers tot 80% hoger dan bij lagers die open
zijn en van een smeerboring zijn voorzien. Het
neustandwiel kan vervangen worden.

Heggenscharen en
heggenscharen op
steel
Zwaardbeschermer
Het T-vormige element in
plaatstaal wordt met twee
schroeven op het einde van de
mesbalk bevestigd. Het
beschermt het mes tegen
contact met de bodem of de wand en kan
bij slijtage vlot omgewisseld worden.
Lichte aandrijfkop
Magnesium is een belangrijk materiaal in
de STIHL motormachines. Dit materiaal dat
ongeveer een derde lichter is dan aluminium, is
in verhouding tot zijn gewicht bijzonder stevig. In
vergelijking met andere metalen kan magnesium
met grote precisie in het spuitgietproces
verwerkt worden, bijv. voor motorbehuizingen.
Het materiaal bij uitstek dus om een lichtgewicht
en robuuste aandrijfeenheid te ontwerpen en
te produceren. Bovendien kan het materiaal
gerecycleerd worden, d.w.z. dat versleten
onderdelen zonder kwaliteitsverlies gesmolten
en weer gebruikt kunnen worden.
Handmatige brandstofpomp
Bij STIHL kettingzagen en
hoogsnoeiers met handmatige
brandstofpomp wordt het starten
vergemakkelijkt en het aantal
bewegingen verminderd. Als u
op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van
de carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij
het starten onmiddellijk voldoende brandstof om
een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen.
Daardoor zijn er duidelijk minder bewegingen
vereist.
STIHL ErgoStart
Door het gelijkmatig aantrekken
van de startkabel wordt de veer
tegen de compressiedruk
aangespannen. Belasting
veroorzaakt door schokkende
bewegingen wordt vermeden. De veer brengt de
opgeslagen energie automatisch over naar de
krukas, zet deze in beweging en zorgt voor een
betrouwbare start van de motor. Dit maakt een
twee derde tragere startsnelheid mogelijk.
Gereedschapsloze tankdoppen
Speciale afsluitingen voor het snel en gemakkelijk
openen en sluiten van de tankdop zonder
gereedschap.

Heggenscharen
Draaibare multifunctionele handgreep
De draaibare bedieningshandgreep maakt de optimale
greeppositie voor elke toepassing
mogelijk – voor een eenvoudige
en betrouwbare bediening.
Terugsnoeiuitvoering (R),
bij HS 82 R en HSA 94 R
Voor omvangrijke terugsnoei- en
rooiwerken op grote en stevige
heggen:
• Grote tandafstand
• Grote tanden
• Overbrenging voor een grote
snoeikracht
Trimuitvoering (T),
bij HS 82 T en HSA 94 T
Voor een perfecte en zuivere
snoeivorm:
• Kleine tandafstand
• Kleine tanden
• Overbrenging voor een hoog
aantal slagen
Heggenscharen op steel
Steellengtes afgestemd op de werkzaamheden
De heggenschaar op steel met lange steel wordt
vooral gebruikt bij hoge en brede heggen. De
kortere K-versies met verlengde greep zijn
handige machines voor het bewerken van lage
heggen.
STIHL ECOSPEED
Met de STIHL ECOSPEED functie kan u uw
heggenschaar in een zuinigere bedrijfsmodus
laten draaien. Gewoon het stelwiel richting
minus draaien. Daardoor wordt het maximale
toerental van de motor verminderd. Zo draait uw
heggenschaar in deellast. U kan hem echter altijd,
ondanks de ingestelde begrenzing, in vollast laten
draaien wanneer dat nodig is. Door het werken
bij deellast daalt het verbruik / de opgenomen
energie en kan u met een volle tank / acculading
beduidend langer werken.
Mesbalk-snelverstelsysteem
De mesbalk kan trapsgewijs in
twee richtingen ingesteld
worden tot 130° (HL 91), tot 145°
(HL 94, HLA 135), tot 115°
(HLA 66, HLA 86), tot 135°
(HLA 56), tot 125° (HLE 71) en kan voor het
transport parallel met de steel worden ingeklapt
en geblokkeerd.
Beugelhandgreep
De beugelhandgreep is gemaakt van resistente,
zwarte kunststof en biedt een ronding van bijna
180° zodat u altijd een gepaste greep vindt, zelfs
in werkomstandigheden met weinig ruimte.
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CombiSysteem en
MultiSysteem
Automatische decompressie
Het decompressiesysteem opent bij het starten
van de motor automatisch de inlaatklep.
Dat vermindert de drukpieken en beperkt
aanzienlijk de kracht die op het startkoord wordt
uitgeoefend.
Beugelhandgreep (R) met loopbegrenzer
De loopbegrenzer bij de
beugelhandgreep zorgt ervoor
dat de voeten en de benen bij
het werken niet te dicht bij de
messen of maaikoppen komen.
Snelkoppeling met knevelbout
De innovatieve snelkoppeling
maakt het mogelijk om
combimotoren en combigereedschappen snel en zonder
gereedschap te verbinden en uit
elkaar te halen.

Steen- en betonzaag,
doorslijpers
STIHL 2-MIX-motor
De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk
krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe
brandstofmengsel gescheiden,
waardoor de spoelverliezen en de
uitstoot van onverbrand mengsel vermindert. Dat
verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.
STIHL ElastoStart
Als gevolg van de compressiedruk ontstaan er bij
het opstarten van verbrandingsmotoren belastingen
door trekbewegingen. Het dempingselement
in de speciale startgreep STIHL ElastoStart
volgt het verloop van de compressie en neemt
afwisselend kracht op en geeft ze weer af. Het
resultaat is een gelijkmatige startbeweging.
Steen- en betonzaag
Rubberen bescherming
Tijdens het zagen in muren is de motorbehuizing
door een brede rubberen band beschermd tegen
beschadiging bij volledige snijdiepte.
Doorslijper
Elektronische wateraansturing
Bij een draaiende motor kan
men via het toetsenblok de
elektronische wateraansturing
inschakelen. Afhankelijk van het
toerental wordt het water tijdens
het slijpen automatisch in- of uitgeschakeld. De
hoeveelheid water regelt u heel eenvoudig door
op de plus- / mintoetsen te drukken. Zo zorgt u
met één druk op de knop voor een optimale
stofbinding. Dankzij de geheugenfunctie wordt de
bij de laatste toepassing ingestelde hoeveelheid
water, na het opnieuw starten van de motor,
automatisch toegevoerd. U kan dus ook na een
langere pauze zonder bijkomende instellingen
direct verder werken.

Halfautomatische riemspanning
Riemen en lagers worden geleidelijk opgespannen zodat het spanniveau constant blijft en hun
levensduur toeneemt.
Luchtﬁltersysteem met lange levensduur
en cyclonale voorafscheiding
Door de innovatieve cycloonvoorafscheiding valt de
dagelijkse ﬁlterreiniging weg en
is de levensduur van de ﬁlter
uitermate hoog. Het systeem
zorgt ervoor dat reeds op het eerste niveau
80 % van de stofdeeltjes in de aangezogen lucht
worden afgescheiden. Deze worden, in
tegenstelling tot de klassieke systemen, niet
meer in de schuimﬁlter verzameld, maar door
de cycloonvoorafscheiding gescheiden en weer
naar de buitenlucht geleid.
Snelspansysteem
Om de doorslijper snel en eenvoudig op de STIHL
slijpwagen te monteren en te demonteren zonder
gereedschap.
Beschermende segmenten op de
doorslijpschijven
Bij het doorslijpen van asfalt beschermt het
beschermende segment de andere segmenten
tegen overmatige slijtage aan de laserlassingen,
die de segmenten verbinden met de stalen
basisschijf. De beschermende segmenten
voorkomen ook ongelijkmatige slijtage tussen
de linker- en rechterzijde van het segment en
voorkomen zo dat de schijf tijdens het slijpen
vastloopt.
STIHL Injection
De Injection-technologie garandeert een
zeer eenvoudig gebruik van machines. Geen
combischakelaar meer nodig. Om de machine te
stoppen, drukt u eenvoudigweg op de 'Stop' knop.
Het volledig elektronische motormanagementsysteem met elektronische sensorgestuurde veldbesturing zorgt voor een optimaal motorvermogen
en uitstekende acceleratie in alle omstandigheden.
Het besturingssysteem berekent in real time de
exacte hoeveelheid benodigde brandstof en het
ideale ontstekingspunt. De injectie vindt rechtstreeks via de injectieklep in het carter plaats.
Dankzij de lichtgewicht constructietechniek, uniek
gekoppeld aan de modernste motortechnologie,
wordt de beste verhouding vermogen / gewicht
op de markt bereikt, met behoud van een compact
ontwerp.
Gereedschapsloze tankdop
De tankdop kan door drukken en draaien vlot
geopend worden, ook met handschoenen.
Door de opbouw en dubbele afdichting is de
tankdop beveiligd tegen onbedoeld openen, en
wordt het binnendringen van vuildeeltjes in de
brandstoftank voorkomen.
STIHL QuickStop remschijf
Wanneer de uitgebreide beschermregeling
gebruikt wordt tijdens het slijpen is de slijpschijf
bovenaan toegankelijk. Met dit systeem
ondersteunt de STIHL QuickStop remschijf
de gebruiker in zijn werk. Bij een voldoende
krachtige terugslag wordt de slijpschijf in een
fractie van een seconde tot stilstand gebracht.
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Diepteregeling
Om de slijpdiepte heel precies en van bovenuit
in te stellen.

Robotmaaiers,
grasmaaiers,
zitmaaiers en
verticuteermachines
Robotmaaiers
Dynamisch maaiplan
Het dynamisch maaiplan geeft u een duidelijk
zicht op de wekelijkse actieve tijd van uw iMOW®
robotmaaier en helpt u om hem gemakkelijk in
te stellen. Tijdens deze actieve tijd voeren de
robotmaaiers hun werk ﬂexibel uit en laden ze
hun accu’s op. Als ze moeten stoppen met maaien,
bijvoorbeeld door een regenbui, zullen ze het
werk later automatisch hervatten, maar altijd
binnen de gedeﬁnieerde perioden.
Grasmaaiers
Messenremkoppeling
De messenremkoppeling is een uitrusting van de
hoogwaardige grasmaaiers. Ze koppelt het mes
los van de motor, zodat het aandrijfmechanisme
van de maaier kan gebruikt worden wanneer de
messen niet draaien. De grasopvangbox kan ook
leeggemaakt worden zonder de motor opnieuw
te hoeven starten. De mesremkoppeling biedt
bovendien een eﬀectieve krukasbescherming.
Comfortabel stuur
Het comfortabel stuur kan
eenvoudig aangepast worden
aan de lengte van de gebruiker
voor een meer ergonomische
arbeidshouding. Het stuur is
opklapbaar voor een eenvoudiger transport van
de maaier en een compacte opslag. Dankzij zijn
speciale ontwerp is de grasopvangbox eenvoudig
leeg te maken.
Multifunctioneel mes
Door de vorm van het multifunctionele mes
kan het gemaaide gras verzameld worden,
uitgeworpen of uitgestrooid (gemulcht). U hoeft
het mes niet elke keer te vervangen. Het mes hakt
het gras en leidt het via een luchtstroom naar de
grasopvangbox of verdeelt het in de mulchmodus
gelijkmatig over het gazon.
Inhoudsindicatie
De luchtstroom die het mes opwekt start de
inhoudsindicatie. Wanneer de box vol is, wordt
de luchtstroom gestopt. Als de luchtstroom te
laag is, wordt de inhoudsindicatie geblokkeerd.
Dit betekent dat het tijd is om de grasopvangbox
leeg te maken. De inhoudsindicatie is enkel
volledig operationeel als de luchtstroom optimaal
is. Invloeden van buitenaf, zoals nat, dik of zeer
hoog gras, zeer lage maainiveaus, vuil of andere
problemen kunnen de luchtstroom belemmeren
en zo de juiste werking van de inhoudsindicatie
verhinderen.
Zachte rubberen handgreep
De zachte rubberen handgreep is zeer
ergonomisch. De handgreep ligt aangenaam in
de hand waardoor het maaien comfortabeler en
minder vermoeiend is.
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Vario-aandrijving
De snelheid van het
wielaandrijvingssysteem kan
afzonderlijk aangepast worden,
ongeacht het motortoerental.
Dit zorgt voor consistente
maai- en opvangprestaties. Het aandrijfsysteem
kan traploos versteld worden via een hendel op
het stuur.

Ergonomisch maaistuur
Met de centrale vleugelschroef
kan de positie van het
ergonomisch maaistuur
eenvoudig en zonder
gereedschap aan de gebruiker
aangepast worden. Het stuur is 90° draaibaar.
Ideaal voor transport en plaatsbesparende opslag
van de bosmaaier.

Zitmaaiers

STIHL 2-MIX-motor
De STIHL 2-MIX-motor is
tegelijk krachtig en zuinig. De
uitlaatgassen worden van
het nieuwe brandstofmengsel
gescheiden, waardoor de
spoelverliezen en de uitstoot van onverbrand
mengsel vermindert. Dat verhoogt het vermogen
en vermindert het verbruik.

Torsietrillingsdemper
De torsietrillingsdemper vermindert de trillingen
– niet alleen op de stoel, maar ook aan het
stuurwiel en op het treeplankje.

Kantenmaaiers en
bosmaaiers
Automatische decompressie
Het decompressiesysteem reduceert bij het
starten de compressiedruk en daardoor de
trekkracht aan het startkoord. Zo kan de motor
licht en krachtbesparend gestart worden.
STIHL ECOSPEED
Met de STIHL ECOSPEED functie kan u uw
bosmaaier in een zuinigere bedrijfsmodus laten
draaien. Gewoon het stelwiel richting minus
draaien. Daardoor wordt het maximale toerental
van de motor verminderd. Zo draait uw bosmaaier
in deellast. U kan hem echter altijd, ondanks de
ingestelde begrenzing, in vollast laten draaien
wanneer dat nodig is. Door het werken bij deellast
daalt het verbruik / de opgenomen energie en
kan u met een volle tank / acculading beduidend
langer werken. Bovendien heeft de machine bij
deellast een merkbaar geringere slingerneiging
dan bij vol gas.
Ergonomische dubbele handgreep
De dubbele handgreep maakt bij
het maaien een natuurlijke
maaibeweging mogelijk. Dat
is altijd de beste keuze wanneer
grote oppervlaktes moeten
gemaaid worden. In combinatie met de universele
riem ADVANCE PLUS of de houthakkersriem
ADVANCE PLUS en het juiste gereedschap vergt
het maaien nog minder kracht.
Maaidraden
Maaidraden zijn in verschillende
afmetingen en diktes, en voor
verschillende toepassingen
verkrijgbaar. Dankzij een
spiraalvormige groef zijn sommige
van onze maaidraden stiller dan klassieke ronde
maaidraden. De groef in het draadoppervlak
onderbreekt de gelijkmatige luchtstroom. Daardoor
ontstaan luchtwervelingen en vermindert het
ﬂuitend geluid: het maaigeluid wordt beduidend
zachter.

STIHL 4-MIX®-motor
De STIHL 4-MIX ®-motor combineert de
voordelen van een tweetakt- en viertaktmotor.
Lager verbruik, weinig uitlaatgassen en
olieverversingen zijn niet nodig. Uitstekende
trekkracht en een hoog koppel.
STIHL ElektroStart
Maakt comfortabel herstarten van de
ruggedragen machine met een druk op de knop
mogelijk bij temperaturen boven 0 °C.
STIHL M-Tronic
Het volledig elektronische
motormanagement regelt in elke
bedrijfstoestand het ontstekingsmoment en de brandstofdosering. Daarbij wordt rekening
gehouden met externe omstandigheden zoals de
temperatuur, de hoogte en de brandstofkwaliteit.
Zo bent u verzekerd van een optimaal motorvermogen, een constant maximum toerental en een
zeer goed acceleratievermogen. Handmatige
instellingen van de carburateur zijn met de
M-Tronic niet meer nodig. STIHL M-Tronic heeft
voor de koude start alleen nog maar een
startpositie op de combihendel nodig. Na het
starten kan u onmiddellijk vol gas geven. De
nodige brandstofhoeveelheid wordt exact
berekend door het systeem en volgens behoefte
toegevoerd. Anders start u zoals gewoonlijk in
stand I. Daarnaast onthoudt M-Tronic de
instellingen van het laatste gebruik. Bij elke
nieuwe start met gelijke externe omstandigheden
beschikt u dus meteen over het volle motorvermogen.

Tuinfrezen
Antivibratiesysteem
Het antivibratiesysteem is geïntegreerd in de
stuurbevestiging. Het reduceert de overdracht
van de trillingen op het stuur. Dit maakt het werk
minder vermoeiend.
Hakmessen
De hakmessen hebben een speciale vorm
waardoor ze de grond zo eﬃciënt mogelijk kunnen omspitten en tegelijk de schade
beperken.

Nevelspuiten en
sproeiapparaten
Vlakstraalmond
• Besproeien van oppervlakken en
plantenrijen
• Geschikt voor bloemperken, fruit- /
groenteteelt in serres en tuinen
• Ideaal om terreinen met insecticiden, herbiciden
en fungiciden te behandelen
Conisch mondstuk
• Voor de behandeling van struiken,
bomen en alleenstaande planten
• Ideaal om insecticiden, herbiciden en
fungiciden op afzonderlijke planten in
de tuin aan te brengen
• Sproeimiddel kan zowel van onderaan als
bovenaan op de planten of bladeren gesproeid
worden
Verstelbare sproeikop
• Kan aan wisselende omstandigheden
en verschillende toepassingen
aangepast worden
0–90° • Variabel in te stellen sproeihoek, voor
een optimaal sproeibeeld, van een
volle straal (0°) tot een holle kegel
(90°)
Sproeikop voor een volle kegel
• Voor de behandeling van
alleenstaande planten
• Ideaal voor kleine doseringen, bijv.
van middelen om vraat door dieren
te voorkomen, of van herbiciden
• Geschikt voor het aanbrengen van
scheidingsmiddelen op bouwplaatsen
STIHL antivibratiesysteem
Het STIHL antivibratiesysteem vermindert de
overdracht van de motortrillingen. Daardoor
worden uw rugspieren ontlast.

Grondboormachine
Multifunctionele handgreep
De ergonomisch gevormde
multifunctionele handgreep is
ingebouwd in het greepframe
van de grondboormachine. De
stopknop, het stationair draaien
en de gashendel kunnen met één hand bediend
worden.
QuickStop-boorrem
De QuickStop-boorrem wordt ter
hoogte van het dijbeen van de
bediener ingeschakeld als de boor
in de grond vast komt te zitten en
brengt het boorgereedschap
onmiddellijk tot stilstand. Ze vervult ook de functie
van een terugdraaiblokkering. Een vastzittend
boorwerktuig kan gewoon tegen de wijzers van de
klok in uit het boorgat gedraaid worden.
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STIHL 4-MIX®-motor
De STIHL 4-MIX ®-motor combineert de voordelen van een tweetakt- en viertaktmotor. Lager
verbruik, weinig uitlaatgassen en olieverversingen
zijn niet nodig. Uitstekende trekkracht en een
hoog koppel.

Hogedrukreinigers

Alleszuigers

Aluminium telescoopgreep
Voor comfortabel transport en
plaatsbesparend opbergen kan
de aluminium telescoopgreep
in- en uitgeschoven worden.

Adapter voor elektrische werktuigen
Door middel van de adapter kan
het elektrisch werktuig
rechtstreeks met de zuigslang
verbonden worden. Hierdoor
worden stof en vuil onmiddellijk
weggezogen tijdens het zagen of slijpen.

Reinigingsmachines
BLAdbLAzers
Reinigingsset voor dakgoten
Met de praktische reinigingsset
voor dakgoten van ongeveer 3 m
lang voor bladblazers en
bladzuigers kan men dakgoten
ook op moeilijke plaatsen
reinigen.
Katalysator
Vermindert aanzienlijk de hoeveelheid schadelijke
bestanddelen in het verbrandingsgas.
Handmatige brandstofpomp
Bij STIHL bladblazers met handmatige brandstofpomp wordt het starten vergemakkelijkt en wordt
het aantal bewegingen verminderd. Als u op de
pompbalg drukt, wordt de regelkamer van de
carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij het
starten onmiddellijk voldoende brandstof om een
brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen.
Daardoor zijn er beduidend minder handelingen
vereist.
STIHL ElastoStart
Deze speciale startgreep zorgt voor een
gelijkmatige start zonder schokken. Het
ingebouwde dempingselement egaliseert het
krachtverloop dat bij het starten ontstaat. Het
starten wordt hierdoor veel gemakkelijker.
STIHL ElektroStart
Maakt comfortabel herstarten van de
ruggedragen machine met een drukknop
mogelijk bij temperaturen boven 0 °C.
ZuighakseLAars
Hakselmes
Het hakselmes van hoogwaardig
staal zorgt voor het zorgvuldig
kleinhakselen van snoeiafval bij
SH 56 en SH 86.

Antidrilkoppeling
Verhindert het verdraaien van de hogedrukslang.
Daardoor kan de hogedrukslang altijd over de
volledige lengte gebruikt worden.
Dubbele spuitlanshouder
Voor het praktisch opbergen van beide
spuitlansen aan de machine.
Openklapbare klep
In de geïntegreerde sproeikophouder kan u de roterende en
vlakke sproeikop proper
bewaren. U kan de sproeikoppen
snel en eenvoudig opbergen en
net zo snel en eenvoudig weer in gebruik nemen.
Drukmeter
Met de drukmeter ziet u steeds
de actuele druk.

Handbuis in edelstaal met snelkoppeling
Door de standaard snelkoppeling kan de
zuigslang snel aan de handbuis aangebracht
worden.
Meervoudig ﬁltersysteem
Door de combinatie van ﬁlterzak en ﬁlterelement
verkrijgt men een nog betere scheiding.
Naloopschakeling
Wordt de zuiger ingeschakeld, dan werkt hij na
het uitschakelen nog een tijdje door. Daardoor
worden de resterende spaanders uit de slang
gezogen.
Progressief starten
Het progressief starten dient voor het beperken
van de aanloopstroom en verlengt de levensduur
van de motor.

Tuinhakselaars
PLUS modellen
Varianten met een "PLUS" in
de modelnaam hebben een
ingebouwde slanghaspel
voor comfortabele en
veilige opberging van de
hogedrukslang. Het handvat van de slinger
kan ingeklapt worden voor transport of
voor opberging.
Doseersysteem reinigingsmiddel
Met het doseersysteem kan de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel aan het water toegevoegd
worden. Dat is goed voor het milieu en bovendien
erg economisch. Alle modellen met reinigingsmiddelbakken kunnen reinigingsmiddelen uit
externe containers aanzuigen.
Veiligheidsschakelaar
Bij hogedrukreinigers die voorzien zijn van een
veiligheidsschakelaar wordt de ingeschakelde
machine, voor zover ze niet in werking is, na
30 minuten automatisch uitgeschakeld.

Veegmachines
Slim veegprincipe – STIHL MultiClean
veegsysteem
De veegmachines nemen het vuil al vóór de
veegmachine op, zodat het veegsel niet onder de
machine vast komt te zitten.
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Platte textielslang met cassette
Lichte en ﬂexibele lagedrukslang
om de hogedrukreiniger aan te
sluiten op de waterleiding. Met
behulp van de meegeleverde
cassette kan de platte
textielslang comfortabel op- en afgerold worden,
en plaatsbesparend bewaard worden. Zo is de
hogedrukreiniger steeds gebruiksklaar.

Omkeertechnologie BRS
De draairichting van de hakselmessen kan
omgekeerd worden door middel van een
draaischakelaar. Door naar rechts te draaien
kan u harde vegetatie zoals takken verhakselen,
terwijl naar links draaien zachte vegetatie
verandert in een composteerbare massa. Dankzij
dit systeem houdt u de messen in goede staat.

Persoonlijke
veiligheidsuitrusting
(PSA)
Verordening (EG) 2016 / 425 – veilige
persoonlijke beschermingsmiddelen
De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
van STIHL voldoen aan de gezondheids- en
veiligheidseisen van Verordening (EU) nr.
2016 / 425. De PBM zijn onderverdeeld in 3
risicocategorieën:
Categorie 1: PSA ter bescherming tegen
minimale risico’s
Categorie 2: PSA ter bescherming tegen andere
dan de in categorie 1 of 3 genoemde
risico's
Categorie 3: PSA ter bescherming tegen
risico’s die zeer ernstige gevolgen
kunnen hebben, zoals de dood of
onomkeerbare gezondheidsschade
PSA van categorie 3 worden jaarlijks door
de aangemelde instantie gecontroleerd (het
identiﬁcatienummer van de aangemelde instantie
volgt op de CE-markering).
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EN 381 of EN ISO 11393 snijbescherming
De STIHL snijbescherming bestaat
uit snijbeschermingsmaterialen
die meestal exclusief voor STIHL
ontwikkeld werden. De STIHL
kleding met snijbescherming
wordt bij de meest gerenommeerde Europese
testinstituten SMP of KWF getest. De snijbescherming bestaat uit meerdere lagen en is licht
en ademend. Komt de zaagketting in contact met
dit snijbeschermingspakket, dan trekt ze veel
afzonderlijke vezels naar buiten, die weerstand
bieden aan de ketting en daarnaast het
kettingwiel blokkeren. Hierdoor komt de ketting
tot stilstand en wordt het risico op letsels
aanzienlijk gereduceerd. Ter informatie zijn de
STIHL snijbeschermingsproducten in deze
catalogus met het volgende pictogram
aangegeven:
getest volgens EN 381 of EN ISO 11393

getest volgens EN 381 of EN ISO 11393

Belangrijke opmerking:
persoonlijke veiligheidsuitrusting geeft nooit een
absolute bescherming tegen letsels. Het is ook
geen vervanging voor een veilige werkmethode.
Lees daarom aandachtig de gebruiksinstructies
van de veiligheidsuitrusting en van de machines
en ook de betreﬀende nationale voorschriften om
ongevallen te voorkomen.
Beschermende zones bij kleding
met bescherming tegen snijwonden
De beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden worden aangegeven met
de volgende pictogrammen volgens EN ISO 11393.
Er zijn verschillende snijbeschermingsklassen
(de opgegeven kettingsnelheid is slechts één
parameter in de test volgens EN ISO 11393 en
is niet noodzakelijkerwijs gecorreleerd met een
handkettingzaag die met dezelfde kettingsnelheid
werkt):
Snijbeschermingsklasse 0 (16 m/s)
Snijbeschermingsklasse 1 (20 m/s)
Snijbeschermingsklasse 2 (24 m/s)
Snijbeschermingsklasse 3 (28 m/s).
Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1.
Een overzicht van de belangrijkste producteigenschappen vindt u op pagina 374.
Design A

Design B

Design C

Voorkant / achterkant
Design B

Voorkant compleet met
snijbescherming, achterkant enkel
arm tot en met schouder

EN ISO 20471 reﬂecterende kleding met hoge
zichtbaarheid
Deze norm legt het minimum vast van het
oppervlak met waarschuwingskleur (voor
zichtbaarheid overdag) en retroreﬂecterende
materialen (reﬂecterende strepen voor
zichtbaarheid 's nachts) en verdeelt deze in
drie klassen, waarbij klasse 3 het hoogste
waarschuwingseﬀect heeft. Het dragen van
broek en jas verhoogt de beschermingsklasse,
omdat het oppervlak met waarschuwingskleur en
reﬂecterende strepen groter wordt. Voorbeeld:
2 = Waarschuwingskleur en
reﬂecterend materiaal:
hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 regenbescherming
STIHL weerbestendige kleding beschermt tijdens
het buiten werken tegen regen en wind en zorgt
voor een goed draagcomfort. De kleding voert
het zweet naar buiten af. De EN 343 geeft deze
twee parameters als waterdoorlaatbaarheid (het
bovenste getal) en als waterdampdoorlaatbaarheid (het onderste getal) aan. Beide worden in 3
fasen gemeten. Klasse 3 biedt de hoogste weerstand. De naden zijn waterdicht gelast. Voorbeeld:
Waterdoorlaatbaarheid:
3 = hier EN 343 Klasse 3
3 = Waterdampdoorlaatbaarheid:
hier EN 343 Klasse 3

UV-bescherming
De UV-beschermingsfactor (UPF)
geeft aan, hoeveel langer een
gebruiker van zonwerend textiel
of kleding met UV-bescherming
in de zon kan blijven, zonder
huidbeschadigingen op te lopen.
De UPF is te vergelijken met de
zon- of lichtbeschermingsfactor
van zonnebrandcrèmes (SPF). Een persoon
beschermd met textiel materiaal met UPF 20 en
met huidtype 1, kan bij de hoogste zonintensiteit
tot twintig keer langer in de zon blijven zonder
huidbeschadiging op te lopen. Het scala van de
norm EN 13758-2 geeft beschermingswaarden tot
UPF 40. Het scala van de norm UV-standaard 801
geeft nog hogere waarden aan.
SNR-waarde
Simpliﬁed Noise Reduction (SNR of vereenvoudigde lawaaivermindering) is de algemene
geluidsdemping die een gehoorbescherming kan
bieden. Hoe hoger de SNR-waarde, hoe beter de
geluidsdemping. Voor STIHL motormachines is de
M-dempingswaarde doorslaggevend.

Snijbescherming bij laarzen voor kettingzagen

Beschermde zones
Stalen tippen

Beschermende zones bij handschoenen
met bescherming tegen snijwonden
Vorm A: De gedeﬁnieerde
beschermingszone voor
handschoenen met vijf vingers
is het middelste gedeelte van de hand, maar
zonder beschermend materiaal in de vingeren duimzone.

Handgereedschap
en accessoires voor
bosbouw
Aambeeld-snede
Het snijdende lemmet en het brede
tegenlemmet stoten op elkaar. Het
brede tegenlemmet noemt men
daarom ook het „aambeeld“. Dood en hard hout
kan daarmee gemakkelijk doorgeknipt worden
omdat dwarskrachten nauwelijks een rol spelen.
Bij zachte, nieuwe takken kan de onderzijde van
de schors bij het doorsnijden losscheuren.
Bypass-snede
Bij dit principe glijden lemmet en
tegenlemmet tijdens de snijbeweging
heel dicht over elkaar. De snede die
daarbij ontstaat, is over het algemeen glad,
zonder dat de tak daarbij geplet wordt. Bij groene
takken verdient de bypass-snede meestal de
voorkeur. Door de in vergelijking hogere
krachtinspanning bij het snijden, gebruikt u voor
hardere houtsoorten best scharen met een
aambeeldsnede.
Slagvaste huls en vastgeschroefde
bevestigingsplaat
Door de combinatie van de lange
steelbescherming uit staal, de
ringwig, bevestigingsplaat en
bevestigingsschroeven werken
kop en steel als een eenheid.
Daardoor ontstaat een uitzonderlijk stabiele
verbinding met grote voordelen:
• Duurzaam gereedschap
• Zeer hoge arbeidsveiligheid

STIHL BELEVEN
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Ervaar de STIHL kwaliteit,
online en ter plaatse
ƒ
VERLENG DE GARANTIE VAN UW
STIHL PRODUCT
Registreer uw STIHL product eenvoudig online en geniet van
6 maanden extra garantie. Het enige wat u hiervoor nodig
heeft is het serienummer van uw product en de aankoopdatum. Voor registratie mag de aankoop niet meer dan
dertig dagen geleden zijn gebeurd. Alle informatie over de
registratie van onze producten en uw voordelen vindt u op
stihl.be/nl/service-evenementen/productregistratie of
stihl.nl/nl/service-evenementen/productregistratie.

STIHL App
Mobiel, interactief, actueel: de gratis STIHL app is een
universeel instrument voor onderweg. Doe uw voordeel
met de waardevolle service en knowhow over het STIHL
productassortiment. Praktische functies zoals de interactieve
gebruikshandleiding bij nieuwe STIHL producten, het
berekenen van het perfecte mengsel van benzine en olie,
of het zoeken naar een dealer helpen u gelijk waar om uw
dagelijks werk te verlichten.

STIHL nieuwsbrief

STIHL op social media

Schrijf u in op de STIHL nieuwsbrief. U ontvangt een schat aan
informatie over nieuwe STIHL producten, tips en trucs voor
het gebruik van onze producten, interessante aanbiedingen,
inspiratie voor uw tuinwerk en nog veel meer. Schrijf je nu in!
België: www.stihl.be/nl/newsletter
Nederland: www.stihl.nl/nl/newsletter

Bezoek onze Facebook pagina
Ontdek ons STIHL YouTube kanaal
Informatie en boeiende artikelen zijn te vinden op
www.stihl.be / www.stihl.nl
Volg ons op Instagram
Mis geen enkel persbericht op LinkedIn

458

STIHL KWALITEIT

STIHL BIJ U IN DE BUURT
ƒ
STIHL overtuigt zijn gebruikers door de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid. Om lang te kunnen genieten van uw STIHL
machines koopt u ze best uitsluitend bij een erkend en gekwaliﬁceerd dealer. U herkent ze aan de sticker bij de inkom.

Uw STIHL servicepartner

Gecontroleerde STIHL kwaliteit

Een STIHL dealer staat voor kwaliteit, advies en service.
Hij adviseert u bij de keuze van de voor u geschikte
machine, geeft u tips voor een correct gebruik en biedt een
professionele service.

De hoge norm van STIHL machines wordt gegarandeerd
door strenge kwaliteitseisen in alle afdelingen van de
onderneming. Daarmee voldoet STIHL aan de wereldwijd
geldende normen ISO 9001 en ISO 14001 voor totaal
kwaliteits- en milieubeheer. STIHL werkt voortdurend
aan de verdere ontwikkeling van alle machines. Daarom
zijn veranderingen qua vorm, techniek en uitrusting
voorbehouden.

Originele STIHL reserveonderdelen
De hoogste betrouwbaarheid, ook bij extreme werkomstandigheden, is vanzelfsprekend voor STIHL machines.
Indien u echter toch een probleem zou hebben met uw
machine, dan heeft de STIHL klantendienst altijd originele
STIHL onderdelen op voorraad. Die zijn doorslaggevend
voor optimale prestaties, veiligheid en de levensduur
van uw STIHL machine. Bij STIHL kan u tot 10 jaar na
einde productie van een kettingzaag of motor originele
STIHL reserveonderdelen bekomen. Als u voor STIHL
kiest, kiest u voor een lange levensduur van uw machine.
Ze zijn te herkennen aan het STIHL label of aan het
reserveonderdelenlogo, de gestileerde S.

Voor uw veiligheid
Indien de machines niet volgens de voorschriften gebruikt
worden, kunnen ze een gevaar betekenen voor de gebruiker,
omstaanders, dieren of voorwerpen. Lees daarom voor het
eerste gebruik aandachtig de volledige gebruikshandleiding
en volg de veiligheidsaanwijzingen.

Merkbescherming
De kwaliteit van onze producten en de veiligheid van
onze klanten zijn voor ons als bedrijf van het grootste
belang. Onze producten zijn daarom beschermd door
de volgende geregistreerde handelsmerken van
ANDREAS STIHL AG & Co. KG:
STIHL logo
STIHL logo voor reserveonderdelen
Kleurcombinatie oranje/grijs

Toptechniek in elk detail

De STIHL producten worden regelmatig door
binnen- en buitenlandse instanties getest
We onderwerpen ons aan die tests omdat we ze als een verlengde van ons eigen testprogramma zien. We
hechten veel belang aan het oordeel van deze onafhankelijke instanties – in het belang van onze klanten. Deze
instanties bevestigen met het verlenen van hun keuringslabel de hoge kwaliteitsnorm en de vooraanstaande
techniek van de STIHL producten. Meer informatie over de naleving van de richtlijn voor werkgevers
2002/44/EG betreﬀende trillingen vindt u op www.stihl.com/vib.
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Algemene gegevens
1. De prijzen in deze catalogus zijn vrijblijvende,
aanbevolen verkoopprijzen van de producent in
euro, inclusief de wettelijke btw.
2. De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd
op de prijslijst van 1 januari 2022. STIHL
behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende,
aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen.
3. Door de publicatie van deze catalogus verliezen
alle vorige catalogi hun geldigheid.

Verklaring van de keuringslabels op pagina
Op de volgende pagina’s vindt u de testomstandigheden waaraan onze machines werden onderworpen om
hun keuringslabels te verkrijgen:
Vrijwillig “Geteste veiligheid” (GS – geprüfte Sicherheit) – bevestigd door een erkend
testcentrum. Het GS-teken geeft aan welke organisatie de controle heeft uitgevoerd,
bijvoorbeeld TUV. www.tuv.com/gs-zeichen.
Keuringslabel van de Deutsche Landwirtsgesellschaft (Duitse landbouwmaatschappij). Een
onafhankelijke, onbezoldigde commissie legt de testcriteria en beoordelingsnormen vast
en beslist over de toekenning van het keuringslabel. Normaal duurt een SignumTest zes tot
twaalf maanden. Bijkomende informatie over de tests vindt u op www.dlg.org.
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De DLG-certiﬁcering is een uitgebreide gebruikswaardetest die door de DLG wordt
uitgevoerd volgens onafhankelijke en erkende beoordelingscriteria voor landbouwproducten.
Als een machine of installatie volledig door de DLG is goedgekeurd, betekent dit dat
de belangrijkste kenmerken op een onafhankelijke manier zijn geëvalueerd. Bijkomende
informatie vindt u op www.dlg.org.
Het ‘Kuratorium für Waldarbeit en Forsttechnik e. V.’ (Centrum voor bosbouw en
bostechnologie) kent het „KWF-Proﬁ“ keurmerk toe aan bostechnische arbeidsmiddelen
die beantwoorden aan de strenge vereisten van de professionele bosbouw op het gebied
van eﬃciëntie, arbeidsveiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. Het ‚KWF-Standard‘
keurmerk wordt toegekend aan producten die ook werden onderworpen aan veeleisende
praktijktests, maar die door hun concept minder geschikt zijn voor gebruik in de bosbouw,
maar eerder geschikt zijn voor de landbouw, het landschapsonderhoud, het zagen
van haardhout of voor minder intensief gebruik. De producten waarvan de technische
prestaties met succes getest werden, worden bekroond met het blauwe ‚KWF-Test‘
keurmerk. Meer informatie vindt u op www.kwf-online.de.
„ÖKO-TEST Verlag“ test alle mogelijke producten, vooral op hun milieuvriendelijkheid
en op het ontbreken van schadelijke stoﬀen. Producten die hierop bijzonder goed
scoren, kunnen het „ÖKO-TEST“ label verwerven. Dit label geldt als het best aanvaarde
kwaliteitslabel in Duitsland. Meer informatie vindt u op www.oekotest.de.
Stiftung Warentest publiceert de resultaten van zijn testen op het gebied van elektronica,
huishouden en gezondheid, maar ook ﬁnanciën, verzekeringen en belastingen. Meer
informatie vindt u op www.test.de.
Het in 1992 ingevoerde Europese milieulabel wordt door de Europese Commissie, alle
lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ondersteund. De Europese
consument herkent aan de „bloem” dat het om een milieuvriendelijk product van hoge
kwaliteit gaat, dat getest is door onafhankelijke instanties in de afzonderlijke lidstaten.
Meer informatie vindt u op www.eu-ecolabel.de.
Alle GORE-TEX ® schoenen en kledingstukken hebben de Guaranteed to Keep You
Dry™-garantie. Dat houdt in dat het materiaal levenslang water- en winddicht blijft en zijn
ademende eigenschappen behoudt. Meer informatie vindt u op www.gore-tex.de.
Bij producten met het Oeko-Tex®-label werden uitsluitend textielmaterialen gebruikt
die met succes volgens de Oeko-Tex® Standard 100 getest en gecertiﬁceerd werden.
Oeko-Tex® Standard 100 is een wereldwijd uniform test- en certiﬁcatiesysteem voor
onbewerkte, tussen- en eindproducten van textiel. De testen op schadelijke stoﬀen
omvatten onder meer wettelijk verboden en gereglementeerde substanties zoals
chemicaliën die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Meer informatie
vindt u op www.oeko-tex.com.
Dit label garandeert geteste veiligheidskleding zoals handschoenen en schoenen,
bij het gebruik van handbediende kettingzagen volgens EN ISO 11393 en EN ISO 17249.
Dit symbool staat voor zeer zichtbare reﬂecterende kleding die is getest volgens
EN ISO 20471.

4. Uit de informatie of afbeeldingen in deze
catalogus kunnen geen aanspraken worden
afgeleid. Wijzigingen in techniek, vorm, kleur,
uitrusting en prijs zijn voorbehouden.
5. Originele STIHL kettingzagen en machines
herkent u aan de kleurcombinatie oranje / grijs.
6. Deze publicatie en al haar onderdelen vallen
onder de bescherming van de auteurswet.
Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder
het recht op vermenigvuldiging, vertaling en
verwerking van de informatie in elektronische
systemen.
Deze catalogus bevat een groot aantal combinaties
van machines en accessoires voor verschillende
toepassingen en gebruikersgroepen. Voor normale
toepassingen gebruikt u best de door STIHL
aanbevolen combinatie. Raadpleeg hiervoor de
handleiding van uw machine. Wanneer u een
optimale combinatie zoekt voor uw speciale
toepassing, aarzel dan niet advies te vragen aan
uw STIHL dealer.
STIHL waarschuwt voor vervalsingen:
stihl.be/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten
stihl.nl/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten
ANDREAS STIHL N.V.
Veurtstraat 117
BE-2870 Puurs-Sint-Amands
Vanuit België:
www.stihl.be/nl
ANDREAS STIHL N.V.
Vanuit Nederland:
www.stihl.nl/nl
Online assistentie en
telefoonnummer voor klanten:
Website: België:
https://support.stihl.com/nl-be/
Nederland: https://support.stihl.com/nl-nl/
Tel.:
België:
02 89 10 277
Nederland: 020 71 83 701

Uw STIHL dealer:

0463 931 1723. M70. L 1. Konradin. Gedrukt in Duitsland ©  STIHL  2021. Gedrukt op papier met PEFC-certiﬁcaat. Het PEFC-certiﬁcaat (Programme for the Endorsement of
Forest Certiﬁcation Schemes) staat voor een duurzame bosbouw die de ecosystemen van het woud voor de volgende generaties wil bewaren. Onafhankelijke instellingen controleren met het oog
op de certiﬁcering of de voorschriften van het label voor woudbeheer worden nageleefd. Ondernemingen die papier met een PEFC-certiﬁcaat gebruiken, leveren een inspanning voor het milieu en
geven blijk van een verantwoordelijke omgang met de onontbeerlijke grondstof, namelijk hout. Meer informatie vindt u op www.pefc.de.

