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„Minden  
feladatra  
a megfelelő 
felszerelés“

Dr. Nikolas Stihl
A STIHL tanácsadó testületének 
elnöke

Legfőbb célunk az, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük  
a munkavégzést. Ennek érdekében megbízható működésű  
és teljesítményű gépeket gyártunk. Természetesen ez igaz  
a számos új termékre is, melyek ebben a katalógusban is 
bemutatásra kerülnek.
Erre jó példa az új AS akkumulátoros rendszer: a kompakt 
kialakítású géppekkel a mindennapi kertápolási feladatok 
gyorsan és könnyedén elvégezhetőek. Egy igazi különleges-
ség az új STIHL GTA 26: a fogantyús akkumulátoros ágvágó 
sokoldalú használatra alkalmas a kertben. Megtapasztalhatja 
Ön is, hogy akkumulátoros gépeinkkel valóban szórakoztató  
a munka!
 
Kellemes böngészést és jó munkát kívánok!
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FUNCTION SensoTouch – 
Az okos munkakesztyű

Az okostelefon és a tablet már a mindennapi életünk 
részévé vált. A kertészkedés, valamint a mezőgazda-
sági és az erdészeti tevékenységek során is gyakran 
szükségünk van rájuk. Az univerzálisan használható 
FUNCTION SensoTouch munkakesztyű az érintőké-
pernyős készülékekhez használható, így ezek haszná-
lata kesztyűben is lehetséges.

ÚJDONSÁGOK
ƒ
AKKUMULÁTOROS GÉPEK

12 HSA 26 FOGANTYÚS AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYNYÍRÓ
13 GTA 26 FOGANTYÚS AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ
14 AS 2 AKKUMULÁTOR
14 AL 1 STANDARD TÖLTŐKÉSZÜLÉK
19 FSA 57 AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYNYÍRÓ
25 MSA 220 C-B AKKUMULÁTOROS FŰRÉSZ
29 BGA 86 AKKUMULÁTOROS FÚVÓGÉP
31 AR 2000 L ÉS AR 3000 L AKKUMULÁTOROK 
31 AR TARTÓRENDSZER
31 DUGÓ

Motorfűrészek és  
magassági ágnyesők

53 MS 151 TC-E FAGONDOZÓ FŰRÉSZ
53 MS 194 T FAGONDOZÓ FŰRÉSZ

Vágószerkezetek
76 .325" PRO FŰRÉSZLÁNC
79 LIGHT 04 VEZETŐLEMEZ
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GTA 26 – erős, fogantyús 
akkumulátoros ágvágó

A kis méret ne tévesszen meg senkit: legyen szó 
a fák vagy a cserjék visszametszéséről, a levágott 
anyag aprításáról vagy a fa építőanyagok vágásáról, 
a GTA 26 a kiváló vágásteljesítményével, csendes 
működésével, kiemelkedő ergonómiájával és hosszú 
működési idejével mindenkit meggyőz. 

Szegélynyírók  
és kaszák
145 FS 235 MOTOROS KASZA
160 AUTOCUT 3-2 DAMILFEJ
160 POLYCUT 3-2 DAMILFEJ
163 CF3 PRO HIGH-TECH DAMIL,  

Ø 2,0 mm, 2,4 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 3,3 mm

Tisztítógépek
220 CU 100 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER, 250 ml

kenőanyagok
261 MULTIOIL BIO, 50 ml

Egyéni  
védőfelszerelések
288 LÁBVÉDŐ 360°
295 PROTECT MS 360° LÁBVÉDŐ
306 ADVANCE X-VENT SISAK 
308 ÁLLPÁNT
308 BT HALLÁSVÉDŐ SZETT 
312 FUNCTION SENSOTOUCH MUNKAKESZTYŰ

Népszerű termékek
316 STRONG ROOTS KOLLEKCIÓ
324 URBAN KOLLEKCIÓ
328 WILD KIDS KOLLEKCIÓ
336 TIMBERSPORTS® KOLLEKCIÓ
342 AZ IGAZI STIHL RAJONGÓKNAK
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Testreszabott 
akkumulátoros 
rendszerek 
minden igényre
ƒ

12 as Rendszer

16  AI Rendszer

18  AK Rendszer

24  AP Rendszer
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fáradhatatlan gépek  
ƒ

AKKUMULÁTOROS GÉPEK MINDEN IGÉNYHEZ
Az erdészeti és gyepápolási munkák során számos kihívással kell szembenéznie az embernek és a gépeknek egya-
ránt. Ide sorolható a kitartás is. A négy akkumulátoros gépcsaládunk segítséget nyújt ebben: a nagy teljesítményű, 
kényelmesen és rugalmasan használható akkumulátoros gépek hosszú üzemidővel rendelkeznek. A STIHL akkumulá-
toros erő a magánhasználatban és a professzionális munkák során egyaránt mindig megbízható teljesítményt nyújt.

KÉNYELMES KERTI  
MUNKÁKHOZ 
 
Az új, kompakt, kézre álló kialakítású AS 
rendszer gépei kiválóan alkalmasak az 
alkalmi jelleggel végzett kerti munkákhoz. 
Az akkumulátor biztosítja a feladatok 
elvégzéséhez szükséges energiát.

KISEBB MUNKÁK ALKALOM-
SZERŰ ELVÉGZÉSÉHEZ 
 
Az AI rendszer gépei gyorsak és egysze-
rűen kezelhetők. A beépített akkumulátor 
feltöltéséhez a gépet a fali aljzathoz kell 
csatlakoztatni.

NAGYOBB FELADATOK  
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
 
Az AK rendszert a nagy teljesítmény és  
a hosszú üzemidő jellemzik. A termékcsalád 
gépei között minden feladathoz megtalál-
hatjuk a megfelelő gépet. Valamennyi AK 
akkumulátor feltölthető az AL töltőkkel és 
az AK rendszer összes gépével kompatibilis.

AKKUMULÁTOROS GÉPEK10



profik  
számára:  
koncentrált 
erő

PROFESSZIONÁLIS MUNKÁK 
ELVÉGZÉSÉHEZ  
 
Az AP rendszerhez számos különösen 
nagy teljesítményű akkumulátoros gép 
tartozik. Optimális erővel és kitartással 
rendelkeznek a professzionális kert- és 
tájápolási, valamint faápolási munkák 
elvégzéséhez. Csendes működésüknek 
köszönhetően közterületen is bevethetők.

AKKUMULÁTOROS GÉPEK 11
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AS rendszer
ƒ

• Magánfelhasználók számára

•  Kertápolási munkákhoz 

•  Nagy teljesítményű AS 2 akkumulátorral

1 tömeg fűvágó késsel, akkumulátor nélkül
2 Tömeg vágóeszközzel, akkumulátor nélkül

Teleszkópos szár  
HSA 25 modellhez

Lehetővé teszi a HSA 25 sövénynyíró talaj közelében történő 
használatát. Akkumulátorcsere a működtető fogantyún, 95-110 cm 
között fokozatmentesen állítható, 125° fokig beállítható munkaszög, 
könnyedén gördülő kerekek.

cikkszám 4515 710 7100

ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

HSA 26
 3   

10,8 V • 0,7 kg 1

Könnyű és kompakt fogantyús akkumulátoros sövénynyíró kisebb 
örökzöldek és kislevelű cserjék ápolásához. Kiváló vágási kép az 
optimalizált STIHL késgeometriás sövénynyíró késnek köszönhetően. 
Fűvágó kés teraszok, virágágyások és házfal menti területek nyírásához. 
Ergonomikus, csúszásmentes markolat, szerszám nélkül cserélhető 
kések, akkumulátor töltöttségi jelző. Az AS akkumulátor kizárólag az AS 
rendszer gépeivel kompatibilis, a HSA 25 modellhez nem használható. 

A HSA 26 szettben vagy külön is megvásárolható.

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információkat  
a 178. oldalon talál.

A szett tartalma: 

1 db  AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V

1 db AL 1  töltőkészülék

1 db sövénynyíró késkészlet, 20 cm-es vágáshossz

1 db  fűvágó késkészlet, 12 cm-es vágásszélesség

1 db  fekete / narancssárga színű táska, akasztókkal

HSA 26 SÖVÉNYNYÍRÓ- ÉS FŰVÁGÓKÉSSEL, AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Vágáshossz  20 cm

cikkszám HA03 011 3500

HSA 26 SZETT

Vágáshossz  20 cm

cikkszám HA03 011 3506

HSA 25 4

Amíg a készlet 
tart!

12 AKKUMULÁTOROS GÉPEK



3 a jelmagyarázat a 349. oldalon található
4 a termékkel kapcsoLAtos további információk a 178. oldalon találhatók

ÚJ

gta 26
 3   

10,8 V • 0,7 kg 2

Sokoldalúan használható fogantyús akkumulátoros ágvágó. Fák és 
cserjék visszametszéséhez, valamint a levágott anyag felaprításához. 
1/4“ PM3 fűrészlánc az erős vágások és a kiváló vágásteljesítmény 
érdekében. Ergonomikus, csúszásmentes markolat, szerszám nélküli 
lánccsere, rugalmas védőburkolat a biztonságos munkavégzés érde-
kében, akkumulátor töltöttségi jelző.

A GTA 26 szettben vagy külön is megvásárolható.

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információkat  
a 268. oldalon talál.

A szett tartalma:

1 db  AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V

1 db AL 1  töltőkészülék

1 db Light vezetőlemez, 10 cm

1 db  1/4“ PM3 fűrészlánc, 10 cm

1 db Multioil Bio, 50 ml

1 db  fekete / narancssárga színű táska, akasztókkal

ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ 
GTA 26 MULTIOIL BIO OLAJJAL (50 ML), AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

vezetőlemez-hossz  10 cm

cikkszám  GA01 011 6900

GTA 26 SZETT

Vágáshossz   10 cm

cikkszám  GA01 011 6910

Az akkumulátorok  
adatai, a töltési idők  
és az üzemidők (normál 
használat esetén)

A 34-35. OLDALON TALÁLHATÓK

261. 
oldal

MULTIOIL BIO

Környezetkímélő olaj, 
amely pl. a GTA 26 
láncápolásához is  
használható. 

AKKUMULÁTOROS GÉPEK 13
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1 2020 tavaszától kapható 3 Az értekek csak tájékoztató jellegűek, a hasznáLAti körülmények függvényében módosulhatnak

2 A gyártó specifikációja aLApján. Az élettartam növe-
lése érdekében a ténylegesen felhasználható energia 
kevesebb

4  A megadott akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek,  
a hasznáLAt és a feldolgozott anyag szerint módosulhatnak

5 a hsa 25 modellnél feltüntetett Akkumulátor üzemidő a csereakkumulátorra vonatkozik,  
   nem az AS 2 akkumulátorra.

ÚJ

AS 2 akkumulátor

Könnyű, kompakt kialakítású és nagy teljesítményű, 10,8 V akkumu-
látor. A STIHL AS rendszer valamennyi 10,8 V gépével kompatibilis 
(kivéve HSA 25). 

28 Wh akkumulátor energia 2  
Tömeg: 0,22 kg

cikkszám EA02 400 6500

ÚJ

AL 1 standard töltőkészülék

230 V. A STIHL AS 2 akkumulátorral kompatibilis. Üzemállapot 
kijelzővel (LED). Tépőzáras kábelrögzítő. Falra szerelhető.

cikkszám EA02 400 6500

                              
AS 2

         

Akkumulátor töltési idő (perc) kapacitás: 80%/100%

AL 1

55 / 70 perc

Akkumulátorteljesítmény3 (normál használat) Akkumulátor üzemidő (max. üzemidő percben) 4

HSA 25 5 Amíg a készlet tart!

HSA 26 ÚJ 1  

Puszpáng

30 gömb 110

gta 26 ÚJ

Ágak fűrészelése 
(Ø 4 cm)  

80 vágás 25

AKKUMULÁTOROS GÉPEK14
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1 Tömeg akkumulátorral
2 a jelmagyarázat a 349. oldalon található

AI rendszer
ƒ

• Magánfelhasználók számára

• Alkalomszerű kisebb kerti munkákhoz

• Gyors és egyszerű kezelhetőség a be-
épített akkumulátornak köszönhetően

HSA 45
 2   

18 V • 2,3 kg 1

Nagyon könnyű, beépített akkumulátoros sövénynyíró kiváló  
vágásteljesítménnyel ház körüli munkákhoz. Egy oldalon csiszolt kés 
24 mm-es fogtávolsággal, beépített vágásvédelem, felcsavarozott 
vezetővédelem, beépített lítium-ion akkumulátor (36 Wh) töltött-
ségi állapot kijelzővel. Akkumulátor töltési idő: 145 perc/210 perc 
(80%/100%). A felszereltségről és a műszaki adatokról további 
információk a 178. oldalon találhatók.

Vágáshossz  50 cm

Cikkszám 4511 011 3501

BGA 45
 2   

18 V • 2,2 kg 1

Kézre álló, beépített akkumulátoros fúvógép kisebb méretű  
felületek tisztításához a ház körüli területeken. Kerek fúvócső, be-
épített lítium-ion akkumulátor (45 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel. 
Akkumulátor töltési idő: 210 perc/300 perc (80%/100%).  
A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk  
a 206. oldalon találhatók.

Cikkszám 4513 011 5901

AKKUMULÁTOROS GÉPEK16



3 Az ÉRTÉKEK csak tájékoztató jellegűek, a hasznáLAti körülmények függvényében módosulhatnak
4   A megadott akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegűek, a hasznáLAt és a feldolgozott anyag szerint módosulhatnak

FSA 45
 2   

18 V • 2,3 kg 1

Könnyű, beépített akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási 
munkákhoz a ház körüli területeken. Beépített lítium-ion akkumulá-
tor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel, szerszám nélkül állítható 
szár és fogantyú, távtartó kengyel. A nyíróegység munkaszöge 
többek között a függőleges szélvágáshoz is beállítható. A PolyCut 
kés és a damil egyszerűen cserélhető. Akkumulátor töltési idő: 145 
perc/210 perc (80%/100%). A felszereltségről és a műszaki adatok-
ról további információk a 156. oldalon találhatók.

Cikkszám 4512 011 5701

Akkumulátorteljesítmény 3 (normál használat)
akkumulátor üzemidő  

(max. üzemidő percben) 4

HSA 45
Sövény

80 m2 40

BGA 45
Száraz lomb szilárd burkolaton

200 m2 10

FSA 45 Gyepszegély/ 
Gyepfelület

250 m / 
50 m2 20 / 12

AKKUMULÁTOROS GÉPEK 17
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AK rendszer
ƒ

• Igényes magánfelhasználók számára

• Széles körűen használható gépek  
a kerti munkák során 

•  Cserélhető és nagy teljesítményű  
AK lítium-ion akkumulátorokkal

B = Gyorsláncfeszítés

MSA 140 C-B
  6  

36 V • 2,6 kg 1

Könnyű, AK akkumulátoros fűrész kertápoláshoz és kisebb mun-
kákhoz. 25%-kal nagyobb teljesítmény az MSA 120 C-B modellhez 
képest. Puha markolat, gyors és könnyű láncbeállítás a STIHL gyors- 
láncfeszítés segítségével, átlátszó ellenőrzőablak az olajtartályon, 
kiváló vágásteljesítmény az 1/4” PM3 fűrészláncnak köszönhetően.  
A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk  
a 68. oldalon találhatók.

MSA 140 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm

Cikkszám  1254 011 5844

MSA 140 C-B AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm

Cikkszám  1254 011 5858

MSA 120 C-B
  6  

36 V • 2,7 kg 1

Könnyű, AK akkumulátoros fűrész kertápoláshoz és kisebb munkák-
hoz. Puha markolat, gyors és könnyű láncbeállítás a STIHL gyors-
láncfeszítés segítségével, átlátszó ellenőrzőablak az olajtartályon, 
kiváló vágásteljesítmény az 1/4” PM3 fűrészláncnak köszönhetően.  
A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk  
a 68. oldalon találhatók.

MSA 120 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

vezetőlemezhossz  30 cm

Cikkszám  1254 011 5874

MSA 120 C-B AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL 3

vezetőlemezhossz  30 cm

Cikkszám  1254 011 5888

AKKUMULÁTOROS GÉPEK18



Az akkumulátorok  

adatai, a töltési idők  

és az üzemidők (normál 

használat esetén)

 A 34-35. OLDALON TALÁLHATÓK

1  Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal 4 Vágóeszközzel és védőburkoLAttal, akkumulátor nélkül
2 Akkumulátor nélkül 5 a termékkel kapcsoLAtos további információk a 156. oldalon találhatók
3 Vezetőlemezzel és fűrészlánccal 6 a jelmagyarázat a 349. oldalon található

HSA 56
 6   

36 V • 2,9 kg 2

Nagyon könnyű, AK akkumulátoros sövénynyíró kiváló vágástelje-
sítménnyel bokrok és sövények nyírásához a ház körül. Egy oldalon 
csiszolt kés 30 mm-es fogtávolsággal, beépített csepp alakú vágás-
védelem, felcsavarozott ütközésvédő. A felszereltségről és a műszaki 
adatokról további információk a 178. oldalon találhatók.

HSA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Vágáshossz  45 cm

Cikkszám 4521 011 3504

HSA 56 AK 10 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Vágáshossz  45 cm

Cikkszám 4521 011 3518

BGA 56
 6   

36 V • 2,1 kg 2

Karcsú kialakítású, ergonomikusan kiegyensúlyozott, AK akkumulá-
toros fúvógép a kellemes és erőkímélő munkákhoz. Kerek fúvófej, 
három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső a fúvóerő optimális 
beállításához. A felszereltségről és a műszaki adatokról további 
információk a 206. oldalon találhatók.

BGA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4523 011 5964

BGA 56 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 4523 011 5978

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

FSA 57
 6   

36 V • 2,6 kg 4

Könnyű, egyszerűen kezelhető AK akkumulátoros szegélynyíró  
a ház körüli szegélynyírási munkákhoz. Vágókör-átmérő: 280 mm. 
Gombnyomással állítható szárhossz és szerszám nélküli fogantyúál-
lítás, puha markolat, távtartó kengyel. Szerszám nélküli utántöltésre 
alkalmas AutoCut C 3-2 damilfej. Igény esetén PolyCut 3-2 késsel 
is használható. A felszereltségről és a műszaki adatokról további 
információk a 156. oldalon találhatók.

FSA 57 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4522 011 5734

FSA 57 AK 10 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 4522 011 5748
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C = Kényelmi felszereltség 1  akkumulátor nélkül
3 a jelmagyarázat a 349. oldalon található

HLA 56
 3   

36 V • 3,8 kg 1

Könnyű, AK akkumulátoros sövényvágó magas és széles sövények-
hez a ház körüli területeken. Egy oldalon csiszolt, cseppalakú kés, 
-45° és 90 ° között fokozatonként beállítható késszög, könnyen 
szállítható. Szállítási hossz: 115 cm, teljes hossz: 210 cm. A felszerelt-
ségről és a műszaki adatokról további információk a 183. oldalon 
találhatók.

HLA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám HA01 011 2900

HLA 56 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám HA01 200 0011

135°

RMA 235
 3   

36 V • 14,0 kg 1

Könnyű, fordulékony, AK akkumulátoros fűnyíró gép 33 cm-es  
munkaszélességgel, kis füves területekhez. Automatikus fordulat-
szám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb műkö-
dési idő biztosításához. Központi vágásmagasság-állítás. 2 fokozatba 
állítható magasságú és lehajtható tolókarral.  Felhajtható fedelű, 
telítettségjelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosárral.  
A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk  
a 122. oldalon találhatók.

RMA 235 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 6311 011 1410

RMA 235 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 6311 200 0010

RMA 235 AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 6311 200 0007

RMA 339 C
 3   

36 V • 16,0 kg 1

Könnyű, fordulékony, AK akkumulátoros fűnyíró gép 37 cm-es  
munkaszélességgel, kis és közepes méretű füves területekhez. 
Automatikus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált 
késsel a hosszabb működési idő biztosításához. A kényelmes mun-
kavégzést a központi vágásmagasság-állítás, valamint az  állítható 
magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti.  Felhajtható fedelű, 
telítettségjelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral. A felszerelt-
ségről és a műszaki adatokról további információk a 122. oldalon 
találhatók.

RMA 339 C AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 6320 011 1420

RMA 339 C AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 6320 011 1442

RMA 339 C AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 6320 011 1443

További modellek: RMA 339 

Lásd a táblázatot a 122. oldalon
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2  A gyártó specifikációja aLApján. Az élettartam növelése érdekében a ténylegesen 
felhasználható energia kevesebb

AK akkumulá-
torok

Kizárólag a STIHL AK rend-
szerrel kompatibilis. Könnyű 
lítium-ion akkumulátorok  
különböző kapacitással és 
töltöttségi állapot kijelzővel 
(négy LED).

AK 10 
72 Wh akkumulátor energia 2, 0,8 kg

Cikkszám

4520 400 6515

AK 20 
144 Wh akkumulátor energia 2, 1,2 kg

Cikkszám

4520 400 6518

AK 30 
180 Wh akkumulátor energia 2, 1,3 kg

Cikkszám

4520 400 6512

AL 101  
standard  
töltőkészü-
lék

230 V. A STIHL AK és AP ak-
kumulátorokkal kompatibilis. 
Üzemállapot kijelzővel (LED). 
Tépőzáras kábelrögzítő. Falra 
szerelhető.

Cikkszám

4850 430 2520

Akkumulátor 
hordtáska

Könnyű, strapabíró táska  
a STIHL akkumulátoros 
gépek tartozékainak, például 
az akkumulátor és a töltőké-
szülék egyszerű szállításához 
és tisztán tartásához.

Cikkszám

0000 881 0520

AL 300  
gyorstöltő 
készülék

230 V. STIHL AK, AP és 
AR akkumulátorokhoz. 
Falra rögzíthető. Tépőzáras 
kábelrögzítő, üzemállapot 
kijelző (LED), aktív akkumulá-
torhűtés. 

Cikkszám

4850 430 5500

Fedél az AK  
akkumulátor- 
tartóhoz

A STIHL AK rendszer akku-
mulátoros gépein az akkumu-
látortartó lefedéséhez (kivéve 
RMA 235 és RMA 339/ 
RMA 339 C). Hosszabb táro- 
lás esetén véd a portól és  
a kosztól.

Cikkszám

4520 602 0900

HLA szár- 
hosszabbító

Alumínium szárhosszabbító 
rúd a HLA 56 sövényvágóhoz. 

Hatótávolság: 50 cm  
Tömeg: 500 g

Cikkszám

HA01 820 5000

profi Tipp

HOZZA KI A MAXI- 
MUMOT A STIHL 
AKKUMULÁTOROS 
GÉPEIBŐL! 

A STIHL az akkumulá-
torok széles választé-
kát kínálja az AK és az 
AP rendszer gépeihez. 
Az optimális munka-
végzés érdekében  
a STIHL az adott ter-
mékhez illő akkumulá-
tort javasol. A meg-
felelő kombinációk 
kialakításánál a gépek 
maximális teljesítmé-
nyét, az akkumuláto-
rok üzemidejét, a kis 
tömeget és a kiegyen-
lített súlyelosztást 
vesszük figyelembe. 
Ennek köszönhetően 
gépe biztosan az  
optimumot nyújtja.
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1 Az értekek csak tájékoztató jellegű adatok, a felhasználási körülmények függvényében módosulhatnak
2 Csökkentett teljesítmény, nagyobb akkumulátor hasznáLAtát javasoljuk

AK 10 AK 20 AK 30

Akkumulátorenergia (Wh) 72 144 180

Akkumulátorteljesítmény1 (normál használat)

MSA 120 C-B
Fenyőgerenda (10 x 10 cm)  

fűrészelése

50 vágás 2 120 vágás 150 vágás

MSA 140 C-B
Fenyőgerenda (10x10 cm)  

fűrészelése

50 vágás 2 120 vágás 2 180 vágás

FSA 56 Amíg a készlet tart!

FSA 57  új - 2020 tavaszától kapható
Gyepszegély /  

gyepfelület

625 m /  
125 m2

1.250 m /  
250 m2

1.500 m /  
300 m2

HSA 56

Sövény

175 m2 350 m2 420 m2

HLA 56

Sövény

190 m2 380 m2 460 m2

BGA 56

Száraz lomb szilárd burkolaton

380 m2 760 m2 900 m2

RMA 235

Gyepfelület

125 m2 250 m2 300 m2

RMA 339/RMA 339 C

Gyepfelület

150 m2 2 270 m2 330 m2
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 Javasolt összeállítás
 Csökkentett teljesítmény, nagyobb akkumulátor hasznáLAtát javasoljuk

AK 10 AK 20 AK 30

Akkumulátorenergia (Wh) 72 144 180

Akkumulátor töltési idő (perc) Kapacitás: 80%/100%

AL 101

70 / 95 135 / 180 160 / 205

AL 300

30 / 45 35 / 55 35 / 60

Akkumulátor üzemidő (max. üzemidő percben) 1

MSA 120 C-B 182 40 55

MSA 140 C-B 182 402 45

FSA 56 (damilfejjel) Amíg a készlet tart!

FSA 57 (damilfejjel) új – 2020 tavaszától kapható
25 50 60

HSA 56 50 100 120

HLA 56 50 100 120

BGA 56 13 25 30
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B = gyorsláncfeszítés
C = kényelmi felszereltség
T = felső fogantyú

AP rendszer
ƒ

• Professzionális felhasználók számára

• Kert-, táj- és faápolási munkákhoz

•  Nagy teljesítményű AP lítium-ion 
vagy a háton hordozható AR akkumu-
látorokkal

MSA 160 C-B
   4 

36 V • 3,1 kg 1

AP akkumulátoros fűrész zajérzékeny területeken végzett munkák-
hoz. STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható tartályzár, 
1/4“ PM3 fűrészlánccal a pontos vágások és a meggyőző vágástelje-
sítmény érdekében. A felszereltségről és a műszaki adatokról  
további információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 160 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm

Cikkszám  1250 200 0115

MSA 200 C-B
   4 

36 V • 3,3 kg 1

AP akkumulátoros fűrész megnövelt vágásteljesítménnyel zajérzé-
keny területeken végzett munkákhoz. 44%-kal nagyobb teljesítmény 
az MSA 160 C-B modellhez képest. STIHL gyorsláncfeszítés, szer-
szám nélkül nyitható olajtartály zár, 1/4“ PM3 fűrészlánccal  
a pontos vágások és a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében, 
fém rönktámasz. A felszereltségről és a műszaki adatokról további 
információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 200 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm

Cikkszám  1251 200 0112

Az akkumulátorok 
adatai, a töltési idők 
és az üzemidők (normál 
használat esetén)

A 34-35. OLDALON TALÁLHATÓK
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1 Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal 3 Vezetőlemezzel es fűrészlánccal
2  Kifejezetten fagondozáshoz tervezve és kizáróLAg szakképzett  

felhasználók részére
4 A jelmagyarázat a 349. oldalon található
5 Akkumulátor nélkül

ÚJ

MSA 220 C-B
   4

36 V • 3,6 kg 1

Sokoldalúan használható AP akkumulátoros fűrész. 20 %-kal 
nagyobb teljesítmény az MSA 200 C-B modellhez képest. Nagy tel-
jesítményének és professzionális vágószerkezetének köszönhetően 
különböző feladatok elvégzésére alkalmas, mint pl. döntés, gallyazás 
stb. Kézre álló, ergonomikus kialakítású, egyszerűen kezelhető. 
STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható olajtartály zár, 
3/8“ PS3 fűrészlánccal a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében, 
fém rönktámasz. A felszereltségről és a műszaki adatokról további 
információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 220 C-B  AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

Vezetőlemezhossz  35 cm

Cikkszám  1251 200 0072

MSa 161 T
   4 

36 V • 2,1 kg 1

Nagyon könnyű, professzionális akkumulátoros (AP vagy AR  
akkumulátor) fagondozó fűrész 2 zajérzékeny területen történő mun-
kákhoz. Meggyőző vágásteljesítmény és pontos vágás az 1/4“ PM3 
fűrészláncnak köszönhetően, optimalizált kezelhetőség, elvesztés 
ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. A felszereltségről és a 
műszaki adatokról további információk a 68. oldalon találhatók.

MSA 161 T AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm 

Cikkszám  1252 200 0068

RMA 443 C
  4  

36 V • 23,0 kg 5

Fordulékony akkumulátoros fűnyíró gép 41 cm-es munkaszéles-
séggel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordu-
latszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb 
működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzést  
a központi vágásmagasság-állítás, a bekapcsolható kerékhajtás, 
valamint az állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. 
Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es  fűgyűjtő 
kosárral. A felszereltségről és a műszaki adatokról  
további információk a 124. oldalon találhatók.

RMA 443 C AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
cikkszám 6338 011 1411

További változatok: RMA 443 

Lásd a táblázatot a 124. oldalon
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R = Idősebb hajtások (sövénynyíróknál)
R = KÖRFOGANTYÚ (KOMBIMOTOROKNÁL)

HSA 86
   4 

36 V • 3,7 kg 3

Az AP akkumulátoros sövénynyírót nagy teljesítmény és állandó  
löketszám jellemzi, a nagyobb igénybevételt jelentő nyírási munkák-
nál is. 33 mm-es fogtávolság, két oldalon csiszolt kés, beépített vá-
gásvédelem és felcsavarozott vezetővédelem. A felszereltségről és  
a műszaki adatokról további információk a 178. oldalon találhatók.

HSA 86 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

Vágáshossz 62 cm
Cikkszám 4851 011 3526

  Ø
 2

30
 m

m
  

TSA 230 2

  4  

36 V • 3,9 kg 1

Könnyen kezelhető akkumulátoros (AP vagy AR akkumulátor)  
vágótárcsás gép 230 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Kül- és  
beltéren egyaránt használható. Vágásmélység 70 mm-ig.  
Golyószelepes gyors csőcsatlakozó vizes vágásokhoz, gyors- 
blokkoló, karbantartást nem igénylő szíjhajtás. A felszereltségről és 
a műszaki adatokról további információk a 248. oldalon találhatók.

TSA 230 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
cikkszám 4864 011 6605

HSA 94 R
   4 

36 V • ab 4,1 kg 3

Vezetékcsatlakozós, rendkívül nagy teljesítményű, strapabíró pro-
fesszionális akkumulátoros sövénynyíró alacsony késsebességgel 
erős vágásokhoz. Állandó löketszám a rendkívül nagy igénybevételt 
jelentő munkáknál is, forgatható többfunkciós fogantyú három-
fokozatú, állítható löketszámmal, két oldalon csiszolt kés idősebb 
hajtások vágásához, felcsavarozott vágás- és vezetővédelem. Az AP 
akkumulátoros üzemmódhoz csatlakozó vezetékkel ellátott övtáska 
vagy egy tartóheveder szükséges. Háton hordozható AR akkumulá-
torral is használható (lásd 34. oldal). A felszereltségről és a műszaki 
adatokról további információk a 178. oldalon találhatók.

HSA 94 R AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

Vágáshossz 75 cm
Cikkszám 4869 011 3508

FSA 90
   4 

36 V • 3,2 kg 5

AP akkumulátoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Vágókörátmérő: 
390 mm. Damilfej, kétkaros fogantyú, többfunkciós fogantyú ECOSPEED 
részterheléses üzemmóddal, dupla vállheveder. A felszereltségről és a mű-
szaki adatokról további információk a 156. oldalon találhatók.

FSA 90 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4863 200 0083
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1   Akkumulátor és vágótárcsa nélkül 5   Akkumulátor, vágóeszköz és védőburkoLAt nélkül
2  A képen egyedi felszereltségű gép látható 6  Akkumulátor és kombiszerszám nélkül
3  Akkumulátor nélkül 7 A BG-KM fúvóadapterhez hallásvedelem szükséges
4 a jelmagyarázat a 349. oldalon található

FSA 85
   4 

36 V • 2,8 kg 3

AP akkumulátoros szegélynyíró akadályok mellett, valamint fák és 
bokrok körüli szegélynyíráshoz. Vágókör-átmérő: 350 mm. Fokozat 
nélkül állítható fogantyú, szerszám nélküli fogantyúállítás, a talaj érin-
tésére automatikusan adagoló damilfej, fokozatmentes fordulatsza-
bályozás, távtartó kengyel. A felszereltségről és a műszaki adatokról 
további információk a 156. oldalon találhatók.

FSA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4852 011 5707

FSA 130
   4 

36 V • 3,2 kg 5

Vezetékcsatlakozós, nagy teljesítményű és könnyű akkumulátoros 
kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Három beállítható teljesít-
ményfokozattal, kétkaros fogantyúval. AP vagy AR akkumulátorokkal 
használható, amelyhez további kiegészítőkre van szükség (lásd 
30-31. oldal). A felszereltségről és a műszaki adatokról 
további információk a 156. oldalon találhatók.

FSA 130 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4867 200 0017

KMA 130 R
 7   4 

36 V • 3,2 kg 6

Könnyű, nagy teljesítményű, akkumulátoros kombimotor magas 
nyomatékkal. Három teljesítményfokozat az energiahatékony  
és alacsony zajszintű munkavégzéshez érdekében, vállheveder.  
A kombimotorhoz illő külön rendelhető tartozékok a 90. oldalon 
találhatók. AP vagy AR akkumulátorokkal használható, amelyhez  
további kiegészítőkre van szükség (lásd 30-31. oldal). FSB-KM 
szegélynyíróval nem használható. A felszereltségről és a műszaki 
adatokról további információk a 92. oldalon találhatók.

KMA 130 R AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4867 011 6824

FS-KM  

(szegélynyíró)

HL-KM 145°  

(sövényvágó)

FS-KM  

(fűvágó lap)

BG-KM  

(fúvóadapter)

RG-KM  

(gyomkiszedő)

HT-KM  

(magassági ágnyeső)

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK:
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1   A jelmagyarázat a 349. oldalon található
2 akkumulátor nélkül
3  Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal
4 Vezetőlemezzel és fűrészlánccal

HLA 65
   1 

36 V • 3,5 kg 2

Akkumulátoros (AP vagy AR) sövényvágó magas és széles sövények-
hez. Terhelés alatt is állandó késlöket, ideálisan beállítható fej feletti, 
oldal- és talajközeli vágáshoz. 115°-kal elfordítható penge, nagy 
hatótávolság, két oldalon csiszolt kés, 125 cm-esre összecsukható  
a könnyebb szállítás érdekében. Teljes hossz: 205 cm 

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk  
a 183. oldalon találhatók.

HLA 65 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4859 011 2902

115°

HLA 85
   1 

36 V • 4,4 kg 2

Akkumulátoros (AP vagy AR) sövényvágó professzionális munka-
végzéshez. A teleszkópos szárnak köszönhetően nagy hatótávolság. 
Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, ideálisan beállítható fej 
feletti, oldal- és talajközeli vágáshoz. 115°-kal elfordítható penge, 
két oldalon csiszolt kés, szerszám nélkül állítható szárhossz gyors 
feszítő emelőkarral. 180 cm-esre összecsukható a könnyebb szállítás 
érdekében. Teljes hossz: 260-330 cm

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk  
a 183. oldalon találhatók.

HLA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4859 011 2922

115°

külön 
rendelhető 
tartozék: 
talpkészlet

  
 31. oldal

 te
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HTA 85
   1  

36 V • 4,9 kg 3

AP akkumulátoros magassági ágnyeső teleszkópos szárral gyümöl-
csösök és faállományok professzionális gondozásához. Könnyen  
irányítható és kezelhető, 1/4“ PM3 fűrészlánc, nagy vágásteljesít-
mény, alacsony rezgésszint, csendes működés, oldalsó láncfeszítés.  
Teljes hossz: 270-390 cm 

A felszereltségről és a műszaki adatokról további információk  
a 70. oldalon találhatók.

HTA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 4

Cikkszám 4857 200 0007

külön 
rendelhető 
tartozék: 
talpkészlet

  
 31. oldal

KGA 770
 1

36 V • Tartálykapacitás: 50 l • Seprűszélesség: 77 cm • 16,0 kg 2

Kül- és beltéri nagy felületekre tervezett AP akkumulátoros 
seprőgép. STIHL MultiClean PLUS seprőrendszer, nyolc fokozatú 
központi magasságállítás, oldalsó kerekek, szállítási fogantyú, 
ergonomikusan kialakított két fokozatban állítható magasságú 
tolókar. Rendkívül könnyű és erőkímélő használat a tányérseprű 
és a seprőhenger akkumulátoros meghajtásának köszönhetően. 
Helytakarékosan, élére állítva tárolható. Négy év jótállás a kopásálló 
nejlon kefékre. A felszereltségről és a műszaki adatokról további 
információk a 211. oldalon találhatók.

KGA 770 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4860 011 4705
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BGA 100
   1

36 V • 2,5 kg 2

Vezetékcsatlakozós, kellemesen halk, könnyű és nagy teljesítményű 
akkumulátoros fúvógép a belvárosi, zajérzékeny területeken 
történő profi munkavégzéshez. Kerek fúvóka, puha markolat, három 
teljesítményfokozat kiegészítő „boost” funkcióval, háromfokozatú 
fúvócsőhossz beállítás, akasztó behelyezhető párnához. AP vagy AR 
akkumulátorokkal használható, amelyhez további kiegészítőkre van 
szükség (30. oldal). A felszereltségről és a műszaki adatokról 
további információk a 206. oldalon találhatók.

BGA 100 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4866 011 5905

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

BGA 86
   1

36 V • 2,8 kg 2

Kényelmesen kezelhető, nagy teljesítményű, AP akkumulátoros fúvó-
gép professzionális használatra. Kisebb tömeg és 40%-kal nagyobb 
teljesítmény a BGA 85 modellhez képest. Kerek fúvóka, puha marko-
lat, három fokozatban állítható csőhossz. A felszereltségről és a 
műszaki adatokról további információk a 206. oldalon találhatók.

BGA 86 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám BA02 011 5903
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1   A jelmagyarázat a 349. oldalon található 3  Tartórendszer nélkül
2  A gyártó specifikaciója aLApján. Az élettartam növelése érdekében  

a ténylegesen felhasználható energia kevesebb
4 Tartórendszerrel

AP akkumulá-
torok

A STIHL AP rendszerrel 
kompatibilis, rendkívül nagy 
teljesítményű lítium-ion 
akkumulátorok töltöttségi 
állapot kijelzővel (négy 
LED). Többféle kapacitással 
kaphatók.

AP 100 
94 Wh akkumulátor energia 2, 0,9 kg

Cikkszám

4850 400 6550

AP 200 
187 Wh akkumulátor energia 2, 1,3 kg

Cikkszám

4850 400 6560

AP 300 
227 Wh akkumulátor energia 2, 1,7 kg

Cikkszám

4850 400 6570

AP 300 S 
281 Wh akkumulátor energia 2, 1,8 kg

Cikkszám

4850 400 6580

Háton  
hordozható  
AR akkumulá-
torok

 1

Háton hordozható, magas 
kapacitású lítium-ion akku-
mulátorok hosszabb munka-
intervallumokra. Strapabíró 
ház földelőlemezzel és töl-
töttségi szint kijelzővel (hat 
LED), kényelmes és ergono-
mikus háti hevederrendszer 
beépített fogantyúval.  
Vezetékcsatlakozós gépek-
hez való akkumulátorok, 
amelyek AP adapterrel  
az AP rendszer gépeihez  
használhatók.

AMÍG A KÉSZLET TART!
AR 2000 
916 Wh akkumulátor energia 2,  
6,5 kg 3/ 7,8 kg 4

Cikkszám

4865 400 6510

AMÍG A KÉSZLET TART!

AR 3000 
1.148 Wh akkumulátor energia 2,  
6,8 kg 3/ 8,1 kg 4

Cikkszám

4865 400 6520

ÚJ

Háton hordozható  
AR l akkumulátorok

 1

Háton hordozható, magas kapacitású lítium-ion akkumulátorok hosz-
szabb munkákhoz. Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakozás  
a STIHL connected rendszerhez. Strapabíró ház beépített fogantyú-
val és töltöttségi szint jelzővel (hat LED), USB csatlakozó. Használata 
esős időjárás esetén is lehetséges. Vezetékcsatlakozós gépekhez 
való akkumulátorok, amelyek AP adapterrel az AP rendszer gépei-
hez használhatók. Háton hordozáshoz az AR tartórendszer  
is szükséges.  

AR 2000 L SZETT 
Csatlakozókábellel és AP adapterrel (háti hevederrendszer nélkül) 
1000 Wh akkumulátor energia 2

Cikkszám

4871 200 0000

AR 3000 L SZETT 
Csatlakozókábellel és AP adapterrel (háti hevederrendszer nélkül)  
1500 Wh akkumulátor energia 2

Cikkszám

4871 200 0001   

AP övtáska csatlakozókábellel

Lehetővé teszi, hogy az energia egy STIHL AP akkumulátortól eljus-
son a vezetékcsatlakozós gépig. Kombinálható az akkumulátoröv he-
vederrendszerrel. Beépített elektronikával és túlterhelés-védelemmel.  
Kábelhossz: 120 cm

Cikkszám

4850 440 5101
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ÚJ

AR tartó-
rendszer

Az AR 2000 L és az AR 
3000 L akkumulátorok há-
ton hordozásához szükséges 
tartozék. Három fokozatban 
állítható vállhevederek, 
mozgatható csípőheveder 
az ergonomikus munkavég-
zéshez.

Cikkszám

4871 490 0400

AP adapter

Az AR akkumulátorok 
töltéséhez és az AP gépek 
csatlakoztatásához szükséges 
tartozék.

Cikkszám

4850 440 0505

Fedél az AP  
akkumulátor-
tartóhoz

A STIHL AP rendszer gé-
peihez az akkumulátortartó 
lefedéséhez. Hosszabb 
tárolás esetén véd a portól 
és a kosztól.

Cikkszám

4850 602 0900

ÚJ

dugó

Vezetékcsatlakozós akku-
mulátoros gépekhez, mint 
pl. HSA 94 R, KMA 130 R. 
Hosszabb tárolás esetén 
megvédi a csatlakozót  
a portól és a kosztól. 

Cikkszám

4850 432 2301

Hátizsák

Kényelmes, könnyű hátizsák 
legfeljebb két AP akkumulá-
torhoz. Csatlakozó vezeték-
kel felszerelt AP övtáskával 
kombinálva használható -  
a háton hordozható AR akku-
mulátorok alternatívájaként. 
Vezetékcsatlakozós és akku-
mulátortartóval felszerelt  
AP gépekhez.

Cikkszám

4850 490 0400

Akkumulátor  
öv tartóhe-
vederrel
Strapabíró és ergonomiku-
san kialakított öv kényelmes  
hevederrel a csípőn és  
a vállon való egyenletes 
súlyelosztáshoz. A karokra 
eső összsúly csökken, mivel 
az akkumulátor az AP övtás-
kában helyezkedik el az övön 
hordható csatlakozó vezeté-
kével együtt. Az áramellátás 
olyan további tartozékok  
segítségével történik, mint 
például a csatlakozó vezeték-
kel felszerelt AP övtáska.

Cikkszám

4850 490 0500

Tartozék: 
táska az  
akkumulá-
torövhöz
Egy további AP akkumulátor 
vagy tartozékok, például  
védőszemüveg, kesztyű  
és gyantaoldó egyszerű szál-
lításához. Az akkumulátor 
övhöz kapcsolható.

Cikkszám

4850 491 0101

Oldalpárna 
kampóval

Valamennyi beakasztó  
rögzítőkampós ADVANCE 
hevederhez használható.

Cikkszám

0000 007 1045

Tartozék: 
Pótsúlyok  
AP adapter-
hez
Az AP adapterre rögzíthető, 
a gép egyensúlyának javítá-
sához, pl. az FSA 90-nél,  
kb. 500 g.

Cikkszám

4850 007 1001

Talpkészlet

Védi az akkumulátort a ta- 
lajjal történő érintkezéstől. 
Pótfogantyú a hatótávolság 
megnöveléséhez. HTA 65, 
HTA 85 és HLA 85 model-
lekhez. A HT 103 és HT 133 
modellek alapfelszereltségé-
nek része. 

Cikkszám

4857 007 1001
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Akkumulátor 
doboz

Az akkumulátorok és a töl- 
tőkészülék helytakarékos 
tárolásához. 

TÁROLÓBETÉTTEL
Négy akkumulátor vagy két AP akku-
mulátor és egy AL 300 vagy AL 500 
töltőkészülék tárolásához
Cikkszám

0000 882 9700

CSÚSZÁSMENTES BETÉTTEL 
AR L akkumulátorok és AL töltőkészü-
lékek tárolásához
Cikkszám

0000 882 9701

CSÚSZÁSMENTES BETÉTTEL  
AP vagy AR akkumulátorok és töltőké-
szülékek tárolásához
Cikkszám

0000 882 9702

Akkumulátor  
hordtáska

Könnyű, strapabíró táska a 
STIHL akkumulátoros gépek 
tartozékainak, például akku-
mulátorok és a töltőkészülék 
egyszerű szállításához és 
tisztán tartásához.

Cikkszám

0000 881 0520

AL 101  
standard  
töltőkészülék

230 V. A STIHL AP és AR akkumulátorokkal kompatibilis. Üzemálla-
pot kijelző (LED), tépőzáras kábelrögzítő. Falra szerelhető.

Cikkszám

4850 430 2520

AL  
gyorstöltő  
készülékek

230 V. STIHL AK, AP és AR 
típusú akkumulátorokhoz. 
Üzemállapot kijelzővel (LED) 
és aktív akkumulátorhűtés-
sel. Falra rögzíthető.

AL 300

Cikkszám

4850 430 5500

AL 500

Cikkszám

4850 430 5700

hordtáska

Ideális a kombimotor és 
az FS-KM vagy a HL-KM 
kombiszerszámok szállítására 
és tárolására. Valamennyi 
körfogantyús kombimotor-
hoz és az alábbi modellekhez 
használható: 
KMA 130 R, HSA 56,  
HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 85, BGA 100 

Cikkszám

0000 881 0507

Profi Tipp

A STIHL az akkumulátorok széles választékát kínálja  
az akkumulátoros gépeihez. Minden eszközünkhöz 
konkrét akkumulátort ajánlunk az optimális teljesít-
mény, a hosszú akkumulátor élettartam, a lehetőség 
szerint legkisebb tömeg és a kiegyenlített súlyeloszlás 
legjobb kombinációját figyelembe véve. Így Ön a leg-
többet hozhatja ki akkumulátoros gépéből!
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HSA 94 R

FSA 130

KMA 130 R FSA 130 R

BGA 100

HSA 94 T

Akkumulátor öv tartóhevederrel vagy hátizsák

AP övtáska csatlakozókábellel 

AR 2000 
AR 3000

AP 100 
AP 200 
AP 300 
AP 300 S 

Akkumulátor-energiaellátás

Oldalpárnakészlet 
a BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R 

modellekhez

vezetékcsatlakozós gépek –  
áramellátás és tartórendszerek

tartórendszerek

beakasztás

Oldalpárnakészlet 
a BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R 

modellekhez

Oldalpárnakészlet 
a BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R  

modellekhez

Alapfelszereltség

AR tartórendszer  
(nem az alapfelszereltség része)

Csatlakozókábel  
AR akkumulátorokhoz

AR 2000 L 
AR 3000 L

Szett

AP adapter

AZ AKKUMULÁTOR 
TÖLTÉSÉHEZ IS
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 Javasolt összeállítás 1  a megadott akkumulátor üzemidők és területteljesítmények csak tájékoztató jellegű adatok, 
felhasználás és feldolgozott anyag szerint módosulhatnak Csökkentett teljesítmény, nagyobb  

akkumulátor hasznáLAtát javasoljuk

AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S

Akkumulátorenergia (Wh) 94 187 227 281

Akkumulátor töltési idő (perc) Kapacitás: 80 % / 100 % 

AL 101 75 / 100 150 / 200 190 / 250 230 / 300

AL 300 30 / 45 40 / 55 45 / 60 55 / 70

AL 500 30 / 45 30 / 45 25 / 35 30 / 45

Akkumulátor üzemidő (perc) 1

STIHL MSA 160 C-B – 42 50 62

STIHL MSA 200 C-B – 42 45 56

STIHL MSA 220 C-B új – 42 45 48

Stihl MSA 161 T – 42 50 62

STIHL HTA 65 18 42 55 68

STIHL HTA 85 18 42 55 68

STIHL KMA 130 R 
(FS-KM, damilfej)  2

16 – 7 3 30 – 14 3 38 – 18 3 47 – 22 3

STIHL KMA 130 R  
(FS-KM, fűvágó LAp)  2

29 – 16 3 60 – 30 3 75 – 40 3 93 – 50 3

STIHL FSA 65 30 60 75 93

STIHL FSA 85 18 36 45 56

STIHL FSA 90 R  
(damilfej)

12 24 30 37

STIHL FSA 90  
(damilfej)

18 36 45 56

STIHL FSA 130 R  
(damilfej)

19 – 10 3 30 – 18 3 40 – 20 3 50 – 25 3

STIHL FSA 130  
(fűvágó LAp)

36 – 18 3 72 – 36 3 85 – 45 3 105 – 56 3

STIHL HSA 86 72 144 180 223

STIHL HSA 94 R 54 – 42 3 108 – 84 3 135 – 105 3 167 – 130 3

STIHL HLA 65 72 144 180 223

STIHL HLA 85 72 144 180 223

STIHL BGA 85 10 19 24 30

STIHL BGA 86 új 11 17 21 26

STIHL BGA 100 32 – 8 3 66 – 12 3 83 – 16 3 103 – 20 3

STIHL KGA 770 84 168 210 260

STIHL TSA 230 7 14 18 22

Terület teljesítmény (RMA)

STIHL RMA 443 / RMA 443 C 160 300 450 540

STIHL  RMA 448 TC 150 300 400 480
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AR 2000 AR 3000 AR 2000 L AR 3000 L

916 1.148 1.000 1.500

– – – –

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

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

180 230 195 300

160 200 175 260

160 200 201 281

180 230 195 300

180 230 195 300

180 230 195 300

154 – 73 3 193 – 92 3 165 – 80 3 250 – 120 3

294 – 153 3 368 – 191 3 315 – 165 3 430 – 240 3

300 380 325 495

180 220 195 290

120 150 130 195

180 220 195 290

150 – 100 3 190 – 125 3 160 – 105 3 240 – 160 3

330 – 170 3 420 – 215 3 350 – 180 3 520 – 280 3

660 800 715 1.040

550 – 450 3 700 – 570 3 550 – 480 3 900 – 740 3

660 800 715 1.040

660 800 715 1.040

90 115 100 150

84 105 90 140

300 – 60 3 395 – 75 3 320 – 65 3 510 – 95 3

– – – –

75 95 94 134

– – – –

– – – –

2  A más kombiszerszámokkal kapcsoLAtos működési idők az alábbi weboldalon találhatók: www.stihl.com/battery-life

3  1. fokozat - 3/4. fokozat
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DIGITáLis megoldások 
profik számára 
ƒ

Technika

STIHL CONNECT PRO 
Pontos képet kaphat mindenről: a STIHL 
connect pro rendszeren keresztül a gépek 
adatait bármikor megtekintheti online.  
A flottakezelés így még hatékonyabbá válik. 

NAPLÓZÁS (LOGBUCH) 
A helymeghatározás és a beszédfelisme-
rés átgondolt kombinációja: a naplózás 
lehetővé teszi a fák és helyük megjelö-
lését. A hangalapú bevitel segítségével 
a feladatok elvégzéséhez további fontos 
információk is megadhatók. Ezt a rend-
szer automatikusan szöveggé alakítja 
és tárolja. Az összegyűjtött adatokat 
ezután a naplózási weboldalon keresztül 
az elvégzendő feladatok beállításainál 
felhasználhatjuk.

Kényelem

MOBILAPPLIKÁCIÓK 
A STIHL intelligens megoldásai számító-
gépen, okostelefonon vagy akár tableten 
is használhatóak. A STIHL applikációval és 
a naplózási alkalmazással a munka folya-
matok elemzése, tervezése, menedzselése 
bárhonnan, bármikor - még akár útközben 
is lehetséges. 

 GYORS TELEPÍTÉS 
Az intelligens megoldások használatához 
csak internetkapcsolatra és egy Bluetooth 
kapcsolattal rendelkező okostelefonra 
vagy tabletre van szükség. Az átlátható 
kezelőfelületnek köszönhetően az 
alkalmazások kezelése nagyon egyszerű. 
A kiegészítők, mint pl. Smart connector 
felszerelése is néhány perc alatt elvégez-
hető.   

hatékonyság

OPTIMALIZÁLT  
MUNKAFOLYAMATOK 
A digitális flottakezelés, a faállomány  
egyszerű adatrögzítése és a támogatást 
nyújtó mobilalkalmazások optimalizálják  
a feladatok elvégzésének lépéseit, mellyel 
energiát és értékes időt spórolhat. 

TELJES ÁTLÁTHATÓSÁG 
A STIHL connect pro portálnak és a nap-
lózásnak köszönhetően fontos informá-
ciókat tudhat meg gépeiről. Ez nemcsak 
a munkák elvégzésének megtervezését, 
hanem a gépek közötti kommunikációt is 
megkönnyíti. 

STIHL connect pro

LogBuch (lásd 41. oldal)

kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.
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02 STIHL alkalmazás

03 STIHL connect pro weboldal

01 STIHL SMART CONNECTOR

STIHL CONNECT PRO 
FLOTTAKEZELŐ RENDSZER

A STIHL connect pro flottakezelő rendszert a profi felhasználók igé-
nyei szerint alakítottuk ki. A felhőalapú megoldás a STIHL connected 
digitális rendszer része, mely részletes áttekintést nyújt a gépparkról. 

01  STIHL SMART CONNECTOR 
Digitális kínálatunk kulcseleme a STIHL Smart connector. A csat-
lakozó a gépekhez csatlakoztatva Bluetooth-on keresztül fontos 
információkat továbbít az Ön tabletjére vagy okostelefonjára.

02  STIHL ALKALMAZÁS 
Az alkalmazás a smart connectorral kombinálva begyűjti a gépe 
működési adatait és továbbítja a STIHL connect pro portálra, így 
Ön ezeket közvetlenül az applikáción keresztül is megtekintheti.

03  STIHL CONNECT PRO WEBOLDAL 
A hatékony, digitális rendszerű gépfelügyelet: tájékoztatást 
nyújt a soron következő karbantartás időpontjáról, a gép aktuá-
lis helyzetéről és rendelkezésre állásáról. A portálon elemzése-
ket készíthet a géphasználatról, illetve segítséget nyújt a soron 
következő munkák megtervezésében is. 

 https://connect.stihl.com

PROFI TIPP
 
A STIHL smart connector más gyártók gépeire is rászerelhető, így 
a STIHL connected rendszer előnyeit akkor is élvezheti, ha több 
márkából álló gépparkkal rendelkezik.1 

1  a STIHL connected rednszerrel korlátozás nélkül használható termékek listáját a www.stihl.de/stihl-connected-faq.aspx weboldalon találja.

SMART CONNECTOR
A smart connector benzines, elektromos és akkumulátoros gépekre 
is csatlakoztatható. Bluetooth® 4.2-n keresztül fontos információkat 
közvetít. A smart connector és a STIHL alkalmazás kombinációja 
lehetővé teszi a kerti eszközök vezérlését, valamint a STIHL connect 
pro weboldalon keresztül a gépflotta irányítását is. 

 

1 DB/CSOMAG

cikkszám 0000 400 4900

10 DB/CSOMAG

cikkszám 0000 400 4903
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INTELLIGENS HÁLÓZAT
Minél több gépet használunk, annál nehezebben követhetjük nyomon 
a működésüket. A STIHL connect pro megkönnyíti a dolgunkat: az 
internetes felületen keresztül láthatjuk, hogy hol és mennyi ideig 
voltak használatban. Tájékoztatást kapunk az elengedhetetlen kar-
bantartásról is, valamint a a gép használatához szükséges használati 
utasítást is letölthetjük. 

Az ingyenes STIHL connect pro felület segítségével a munkavállalók  
feladatait is menedzselhetjük. A felhasználóknak lehetőségük van 
az applikáción keresztül a flottából a gépek bizonyos időre történő 
lefoglalására. Ez jelentősen megkönnyíti a gépek nyomon követését. 

A STIHL connected jelentősen megkönnyíti a STIHL szakkereskedő-
vel történő kommunikációt is. A rendszeren keresztül akár a karban-
tartási igényünket is elküldhetjük neki: gépünk sorozatszámának és 
aktuális futási idejének elküldésével a szerviz előre fel is tud készülni 
a szervizelésre.  

Intelligens Flottakezelés  
ƒ

kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

AR 2000L / AR 3000L
HÁTON HORDOZHATÓ AR 
AKKUMULÁTOROK BEÉPÍTETT 
BLUETOOTH-KAPCSOLATTAL

Az új AR akkumulátorok a STIHL connect 
pro rendszerbe integrálhatóak, és így mű-
ködésük könnyedén nyomon követhető:  
az applikáción keresztül olyan informáci-
ókat tudhatunk meg az akkumulátorokról, 
mint pl. a töltöttségi állapot, az élettartam 
és a sorozatszám.

30.
oldal
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A FAÁLLOMÁNY DIGITÁLIS 
FORMÁBAN TÖRTÉNŐ  
ÖSSZESÍTÉSE 
Legyen szó erdős vagy akár városi fás területekről, a naplózás jelen-
tősen megkönnyíti a szakemberek munkáját. A helymeghatározás 
és a beszédfelismerés egyedülálló kombinációja hatékonyabbá teszi 
a faállomány felmérését: elegendő, ha az adott fával kapcsolatos 
fontos információkat vagy feladatokat a megfelelő helyjelzőhöz 
hangjegyzet segítségével rögzítjük, a felvételt a rendszer automati-
kusan szöveggé alakítja át és tárolja. 

HELYJELZŐK 
A Bluetooth-gomb megnyomásával, amelyet pl. közvetlenül az 
erdészeti jelölőspray-re helyezhet, a rendszer a GPS jelölést auto-
matikusan elhelyezi a térképen. 

ÁLLOMÉNYFELMÉRÉS HANGALAPÚ BEVITELLEL 
A Bluetooth-gomb megnyomásával az okostelefon mikrofonja is 
azonnal bekapcsol, így Önnek lehetősége nyílik a naplózási alkal-
mazás beszédfelismerő programján keresztül a helyjelzőhöz további 
információkat rögzíteni. Ennek köszönhetően többé nem kell jegy-
zetfüzetekbe jegyzetelni!    

HANGALAPÚ SZÖVEGBEVITEL 
A naplózási applikáció szöveggé alakítja a beszédet és valamennyi 
helyjelzőt megjeleníti a térképen, így minden fát és az összes elvég-
zendő feladatot pontosan rögzíthetünk. A weboldalon menthetjük 
és módosíthatjuk az adatokat. 

SZÚKÁROK MEGJELENÍTÉSE 
A naplózási applikációval a szú ellen is felvehetjük a harcot. Az alkal- 
mazásban akár 100 felhasználó is rögzítheti egyszerre a káreseményt, 
illetve annak mértékét. Ez jelentősen megkönnyíti az elvégzendő 
feladatok, pl. a fakitermelés előkészítésének megtervezését és 
megszervezését. 

További információk a naplózással (Logbuch) kapcsolatban: 
https://logbuch.xyz 

naplózás (LOGBUCH)  
ƒ 

STIHL connect pro

Naplózás (LogBuch)

Kivágandó fa

Megmaradó fa

Rakodó

Rönk

Közelítő út
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DIGITális segítség  
a kerti munkák  
elvégzéséhez  
ƒ

Technika

AUTOMATIZÁLÁS 
A STIHL intelligens megoldásai valódi 
újítást jelentenek a kerti munkáknál.  
A felmerülő feladatokat akár teljesen 
automatikussá tehetjük. 

HÁLÓZAT 
A STIHL intelligens megoldásai más már-
kák gépeivel is kompatibilisek, így még 
több lehetőség nyílik meg a felhasználók 
előtt. 

kényelem

GYORS TELEPÍTÉS 
Mind a gépek, mind a gépekhez tartozó 
alkalmazások egyszerűen telepíthetőek  
és kezelhetőek. A munkaidő így könnye-
dén tervezhető és szervezhető!

TÁVOLI FELÜGYELET  
ÉS VEZÉRLÉS 
A mobilalkalmazások segítségével pontos 
képet kaphat STIHL kerti gépei állapotá-
ról, akár út közben is. Az iMOW robotfű-
nyírót akár távolról is vezérelheti. 

hatékonyság

OPTIMALIZÁLT  
MUNKAFOLYAMATOK 
Az okos megoldások optimalizálják a napi 
rendszerességgel elvégzendő kerti mun-
kákat és kiváló tippeket adhatnak kert-  
és gépápolási témakörökben. Ezen felül 
lehetővé teszik a közvetlen kapcsolat- 
felvételt a STIHL szakkereskedővel. 

ERŐFORRÁS-HATÉKONY  
HASZNÁLAT 
A STIHL okos megoldásaival nemcsak sok 
időt spórolhat, hanem a víz- és áramkölt-
ségeket is csökkentheti. 

kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.
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STIHL applikáció

A STIHL applikáció hasznos tanácsokat és ötleteket ad a kert- 
ápolással kapcsolatban, praktikus eszközöket is tartalmaz, mint pl.  
a keverék számoló program, valamint megkönnyíti a kapcsolatfelvé-
telt az Ön STIHL szakkereskedőjével is. A smart connectorral együtt 
használva pontos információkat kaphat gépe üzemadatairól.

STIHL CONNECT 
A KERT- ÉS GYEPÁPOLÁS  
ÚTTÖRŐJE 

Gépkarbantartási tippek, egyszerűsített kapcsolatfelvétel a STIHL 
szakkereskedőkkel, a kerti teendők átláthatósága: a STIHL connect 
a STIHL applikációval együtt nagy segítséget nyújt a magánfelhasz-
nálók számára a kert- és gyepápolási munkák során.

STIHL connect pro

SMART CONNECTOR
A smart connector benzines, elektromos és akkumulátoros gépeken 
is használható. A csatlakozó Bluetooth® 4.2 kapcsolaton keresztül 
fontos információkkal látja el Önt. A smart connector és a STIHL 
applikáció kombinációja lehetővé teszi a kerti eszközök menedzselé-
sét, valamint a STIHL connect pro weboldalon keresztül a gépflotta 
kezelését is. 

1 DB/CSOMAG

cikkszám 0000 400 4900

iMOW®  
robotfűnyíró
Intelligens gyepápolás

Automatikus, kompakt, applikációval 
vezérelt: az intelligens megoldás az ápolt 
gyepért.

103. 
oldal
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Döntéseimben 
sem maradok 
egyedül
ƒ

47 Benzines motor-

fűrészek tűzifa  

daraboláshoz  

és kertápoláshoz

55 Akkumulátoros 

fűrészek

57 Elektromos  

fűrészek

58 Külön  

rendelhető  

tartozékok  

motorfűrészekhez

61 Magassági  

ágnyesők és 

tartozékaik
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be.  
További információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

Motorfűrészek 
ƒ

10  gyorsláncfeszítés

09  Egyszerű indítás

07 erőkímélő indítás

03 Mindig teljes teljesítmény

05  egyszerű kezelhetőség04  Mennyiség szabályozós olajpumpa

02  hosszú élettartam

06 Erőkímélő indítás

08  Egyszerű tankolás

08 Egyszerű tankolás

01  korszerű  
légszűrés

Technológia

01  HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ LÉGSZŰRŐRENDSZER  
ELŐLEVÁLASZTÁSSAL 
A hagyományos légszűrőrendszerekkel összehasonlítva  
lényegesen hosszabb a szűrőtisztítások közötti időtartam.

02  HD2-SZŰRŐ  
Még a legfinomabb port is képes kiszűrni, ezzel biztosítva  
a motor hosszú élettartamát. A különleges anyagból készült 
szűrő könnyen, pl. STIHL Varioclean tisztítószerrel és langyos 
vizes öblítéssel tisztítható.

03  STIHL M-TRONIC (M)  
A hidegindításhoz a kombinált karon mindössze egyetlen indí-
tási pozíció található. Az indítás után a gép azonnal gyorsítható. 
A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag- 
mennyiséget, és az adagolást ehhez igazítja.

04  MENNYISÉGSZABÁLYOZÓS OLAJPUMPA 
Lehetővé teszi a szükséglethez igazodó pontos  
olajmennyiség beállítását.

05  STIHL INJECTION (i)  
Az „i“ a legjobb teljesítménysúlyt, a kompakt kialakítást és az 
optimális motorteljesítményt jelöli. A gép kezelése egyszerűbb 
mint valaha: a kikapcsoláshoz elég a „Stop“ gombot megnyomni.

Kényelem

06  DEKOMPRESSZIÓS SZELEP 
A dekompressziós szelep csökkenti a szükséges húzóerőt, 
ezáltal megkönnyíti a motorfűrész indítását.

07  STIHL ELASTOSTART  
A különleges berántó fogantyú az egyenletesebb indítást segíti.

08     SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR 
A speciális tartályelzárónak köszönhetően a tartály szerszám 
nélkül, gyorsan és egyszerűen nyitható és zárható.

09  STIHL ERGOSTART (E) 
Az indítózsinór görgője és a forgattyús tengely közti  
spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál  
nincs szükség az indítózsinór hirtelen megrántására.  
Az indítási folyamat így kényelmesebb, nincs szükség  
nagy erőkifejtésre.

10  STIHL GYORSLÁNCFESZÍTÉS (B) 
 A STIHL gyorsláncfeszítéssel a fűrészlánc szerszám és az éles  
fűrészlánc érintése nélkül rendkívül egyszerűen utánállítható.  
A művelethez elegendő meglazítani a lánckerék fedelét és 
elforgatni az állítókereket az optimális láncfeszesség eléréséig.
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B = Gyorsláncfeszítés 1 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
E = ErgoStart

Benzines  
motorfűrészek 
tűzifa darabo-
láshoz és kert- 
ápoláshoz
ƒ

•  Magánfelhasználók számára

•  Kiválóan alkalmasak tűzifa daraboláshoz

•   Kertápoláshoz

•  Kisebb fák kivágásához

•   Fa építőanyagok vágásához

MS 170
30,1 cm3 • 1,2 kW / 1,6 LE • 4,1 kg 1

Alapmodell tűzifa darabolásához. Egyszerű kezelhetőség a kombinált 
karnak köszönhetően. 

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1130 200 0300

MS 171
31,8 cm3 • 1,3 kW / 1,8 LE • 4,3 kg 1

Tűzifa daraboláshoz és kertápolási munkákhoz használható modern 
fűrész. Oldalsó láncfeszítés a biztonságos és egyszerű láncfeszítés 
érdekében. A hosszú élettartamú légszűrőrendszer meggátolja  
a szűrő idő előtti koszolódását.  

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1139 200 0207

MS 180
31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 LE • 4,1 kg 1

Alapmodell tűzifa daraboláshoz. Nagyobb teljesítmény az MS 170 
modellhez képest. Oldalsó láncfeszítés a biztonságos és egyszerű 
láncfeszítés érdekében. Kiválóan alkalmas vastagabb ágak vágásához. 

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1130 200 0368

 

a „C“ jelzés jelentése  
a terméknevekben:

Számos STIHL termék alapfelszereltségéhez különle-
ges kényelmi megoldások tartoznak, melyeket a „C“ 
jelzésről ismerhetünk fel. Példa: MS 211 C-BE, melynél 
az „E“ a STIHL ErgoStartot, a „B“ pedig a gyorsláncfe-
szítést jelenti. 
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B = Gyorsláncfeszítés 1 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
E = ErgoStart 2 Könnyűszerkezetes vezetőlemezzel

MS 181
31,8 cm3 • 1,5 kW / 2,0 LE • 4,3 kg 1

Kiválóan alkalmas kertápolási munkákhoz. Akár kisebb fák kivágá-
sához is használható. Fém rönktámasz a fűrész egyszerű és pontos 
vezethetősége érdekében. 

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1139 200 0145

További változatok: MS 181 C-BE 

lásd a táblázatot a 64. oldalon

MS 211
35,2 cm3 • 1,7 kW / 2,3 LE • 4,3 kg 1

Kiválóan alkalmas tűzifa daraboláshoz. Oldalsó láncfeszítés, 
téli / nyári üzemmód, 3/8“ PM3 fűrészlánc a kiváló vágásteljesítmény 
érdekében. 

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1139 200 0247

További változatok: MS 211 C-BE 

lásd a táblázatot a 64. oldalon

MS 251
45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 LE • 4,8 kg 1

Kiválóan alkalmas tűzifa daraboláshoz. Oldalsó láncfeszítés, erőtel-
jes és hosszú élettartamú .325“ vágószerkezet, RS fűrészlánc  
a kiváló vágásteljesítmény érdekében. 

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1143 200 0548

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

Kiválóan alkalmas tűzifa daraboláshoz. Oldalsó láncfeszítés az egy-
szerű és biztonságos láncfeszesség beállításhoz, hosszú élettartamú 
légszűrőrendszer, egyszerű és gyors üzemanyag-utántöltés  
a szerszám nélkül nyitható tankzárnak köszönhetően. 

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1143 200 0520

További változatok: MS 231 C-BE 

lásd a táblázatot a 64. oldalon

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK
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1 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül

MS 271
   

50,2 cm3 • 2,6 kW / 3,5 LE • 5,6 kg 1

Ideálisan használható tűzifa daraboláshoz. Hosszú élettartamú 
légszűrőrendszer, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és 
biztonságos üzemanyag-utántöltés érdekében, egyszerű szervizelés 
az egyrészes motorfedélnek köszönhetően. 

Vezetőlemezhossz  40 cm

cikkszám  1141 200 0264

Benzines  
motorfűrészek 
mezőgazdasági, 
építőipari  
és kertépítési 
célokra
ƒ

•  Mezőgazdák, profi kertészek,  
asztalosok és ácsok számára

•  Tűzifa daraboláshoz, tájépítéshez és fa 
építőanyagok feldolgozásához

 TULAJDONSÁGOK ÉS INFORMÁCIÓK

STIHL LOGÓ ÉS  
TÍPUSMEGNEVEZÉS

GRAFIKAI ELEMEK

 

új formatervezésű  
vezetőlemez

A Light 04 az első olyan STIHL vezetőlemez, amely új 
elnevezéssel és innnovatív formatervezéssel rendelke-
zik. Különleges kialakítása megkönnyíti a fűrészelést, 
hiszen keskenyebb és 200 grammal könnyebb a ko-
rábbi vezetőlemezekhez képest. Ennek köszönhetően 
jól irányítható és dinamikus munkavégzést tesz lehető-
vé. Az új design szép és informatív is egyben. A lemez 
tulajdonságait a vezetőlemezen található információs 
jelzésekről olvahatjuk le. Így könnyedén megtalálhatja 
a STIHL motorfűrészéhez illő vezetőlemez és fűrész-
lánc kombinációt. A Light 04 csak a kezdet, a jövőben 
további új kialakítású és elnevezésű vezetőlemezek 
várhatók.
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E = ErgoStart 1 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül

MS 291
   

55,5 cm3 • 2,8 kW / 3,8 LE • 5,6 kg 1

Kiválóan alkalmas tűzifa darabolásra. Hosszú élettartamú légszűrő-
rendszer, egyszerű és gyors üzemanyag-utántöltés a szerszám nélkül 
nyitható tankzárnak köszönhetően, 3/8“ RSC fűrészlánc a kiváló 
vágásteljesítmény érdekében. 

Vezetőlemezhossz  40 cm

cikkszám  1141 200 0263

MS 391
   

64,1 cm3 • 3,3 kW / 4,5 LE • 6,2 kg 1

Kiválóan alkalmas tűzifa darabolásra és a fa építőanyagok vágására. 
Hosszú élettartamú légszűrőrendszer, dekompressziós szelep az 
erőkímélő indítási folyamat érdekében. 

Vezetőlemezhossz  40 cm

cikkszám  1140 200 0235



M = M-Tronic 1 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül

Benzines motor-
fűrészek erdő-
gazdálkodási 
célokra
ƒ

•  Erőteljes és strapabíró gépek 

• Sokoldalúan alkalmazhatók 

• Fakitermelési feladatokhoz, mint  
pl. fadöntés, gallyazás vagy darabolás

•  Nagy teljesítmény, kis tömeg, egyszerű  
kezelhetőség

• Számos modell rendelkezik  
M-Tronic motorvezérléssel

MS 261 C-M
   

50,2 cm3 • 3,0 kW / 4,1 LE • 4,9 kg 1

Kiválóan alkalmas vékony és közepes vastagságú faállományban 
végzett munkákhoz. A Start pozíciónak köszönhetően egyszerűen 
indítható. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer HD2-szűrővel, 
elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. 

Vezetőlemezhossz  40 cm

cikkszám  1141 200 0501

További változatok: MS 261 

lásd a táblázatot a 67. oldalon

Profi Tipp

A HD2-szűrőnek is köszönhetően a motorfűrészek 
még a legnagyobb igénybevételű munkák során is ál-
landó teljesítményleadásra képesek. A finom pórusú 
szűrőanyag még a legfinomabb port is képes kiszűrni. 
A szűrő egyszerűen tisztítható (a tisztításhoz védő-
kesztyű használata kötelező): fújjuk be STIHL Vario- 
clean tisztítószerrel, majd pár perc elteltével öblítsük 
le meleg vízzel és hagyjuk megszáradni.  
A tisztítás menetéről szóló videót az alábbi webolda-
lon tekintheti meg: www.stihl.de/HD2-Filter 
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M = M-Tronic 1 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
¡ = STIHL Injection
V = Elektromos karburátorfűtés
W = Elektromos markolatfűtés

MS 462 C-M
   

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 LE • 6,0 kg 1

A legkönnyebb nagy teljesítményű motorfűrész a 70 cm3 lökettér-
fogatú motorfűrészek osztályában. Kiválóan alkalmas közepes és 
vastagabb faállományban végzett munkákhoz. Kiemelkedően jól 
irányítható és kiváló gyorsulású. M-Tronic motorvezérlés, mennyiség-
szabályozású olajpumpa, kiváló szűrőhatással rendelkező HD2-szűrő. 
Elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, szerszám nélkül 
nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos üzemanyag-utántöltés 
érdekében. A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem 
hagyományos vezetőlemezzel történik.

Vezetőlemezhossz  45 cm
cikkszám  1142 200 0012

További változatok: MS 462, MS 462 C-M VW 
lásd a táblázatot a 66. oldalon

MS 362
   

59,0 cm³ • 3,4 kW / 6,0 LE • 5,9 kg 1

Kiválóan alkalmas közepes vastagságú faállományban végzett 
munkákhoz. Hosszú élettartamú légszűrőrendszer HD2-szűrővel, 
elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. 

Vezetőlemezhossz  40 cm
cikkszám  1140 200 0515

MS 661 C-M
   

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 LE • 7,4 kg 1

A legendás STIHL TIMBERSPORTS® versenysorozat versenyfű-
része. Ideális az erdőgazdálkodásban történő, nagy igénybevételt 
jelentő használatra. Az M-Tronic motorvezérlés biztosítja az állandó 
optimális motorteljesítményt. A Start pozíciónak és az érintő-
kapcsolós leállítási funkciónak köszönhetően egyszerű indítás és 
leállítás. Mennyiségszabályozású és nagy teljesítményű olajszivattyú, 
HD2-szűrő kiváló szűrőhatással.  
A forgalomba hozatal nem könnyűszerkezetes, hanem hagyomá-
nyos vezetőlemezzel történik. 

Vezetőlemezhossz  50 cm
cikkszám  1144 200 0323

További változatok: MS 661  
lásd a táblázatot a 66. oldalon

 

Profi Tipp

A STIHL Injection a kompakt kialakítás és a legjobb 
teljesítménysúly kombinációját jelöli, azaz a gép nagy 
teljesítményű, de kis tömegű. A beépített szenzorok-
nak és a motorvezérlésnek köszönhetően az MS 500i 
motorteljesítménye és gyorsulása minden körülmények 
között optimális. 

MS 500¡
   

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 LE • 6,2 kg 1

A világ első elektronikus befecskendezésű (STIHL Injection) motor-
fűrésze. A legjobb teljesítménysúllyal rendelkező fűrész a piacon.  
A könnyű és kiváló gyorsulású gép ideális a vastagabb faállomány-
ban végzett munkákhoz. Optimalizált rönktámasz, kiváló szűrőha-
tással rendelkező HD2-szűrő, mennyiségszabályozású olajpumpa. 
Elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, szerszám nélkül 
nyitható tankzár az egyszerű és biztonságos üzemanyag-utántöltés 
érdekében. A forgalomba hozatal könnyűszerkezetes vezetőlemez-
zel történik.

Vezetőlemezhossz  50 cm
cikkszám  1147 200 0000
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1  Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
2  Kifejezetten fagondozáshoz tervezve és kizáróLAg képzett felhasználók 

részére

Fagondozó  
fűrészek
ƒ

•  Könnyű, speciális motorfűrészek  
képzett szakemberek számára

• Ágak visszavágásához és  
lombkoronák nyeséséhez 

• Könnyen irányíthatóak

• Optimális kialakítás

• Akkumulátoros fűrész zajérzékeny  
területeken végzett munkákhoz

ÚJ

MS 151 TC-E
23,6 cm3 • 1,1 kW / 1,5 LE • 2,6 kg 1

A legkönnyebb fagondozó fűrész a STIHL kínálatában 2. A kézi 
üzemanyag-szivattyú és a STIHL ErgoStart biztosítják az egyszerű 
indítást. Alapfelszereltségben 1/4“ PM3 fűrészlánccal a precíz vágá-
sok érdekében. Új 2-MIX motor a nagyobb vágásteljesítményért.

Vezetőlemezhossz  30 cm

cikkszám  1146 200 0057

ÚJ

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

A STIHL univerzális fagondozó fűrésze 2. 3/8“ PM3 fűrészlánccal  
a precíz vágások érdekében. Új 2-MIX motor a nagyobb vágásteljesít-
ményért. 

Vezetőlemezhossz  30 cm

cikkszám  1137 200 0320
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1   a jelmagyarázat a 349. oldalon található 4  Vezetőlemezzel és fűrészlánccal T = felső fogantyú
2  Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal
3 Kifejezetten fagondozashoz tervezve es kizaroLAg kepzett  
   felhasznalok reszere

MSa 161 T
   1 

36 V • 2,1 kg 2

Nagyon könnyű, professzionális akkumulátoros (AP vagy AR 
akkumulátor) fagondozó fűrész 3 zajérzékeny területen történő mun-
kákhoz. Meggyőző vágásteljesítmény és pontos vágás az 1/4“ PM3 
fűrészláncnak köszönhetően. Optimalizált kezelhetőség, elvesztés 
ellen biztosított anya a lánckerékfedélen. 

MSA 161 T AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 4

Vezetőlemezhossz  30 cm

cikkszám  1252 200 0068
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B = Gyorsláncfeszítés
2 Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal
3 Vezetőlemezzel és fűrészlánccal
4 a jelmagyarázat a 349. oldalon található

Akkumulátoros 
fűrészek
ƒ

•   Magánfelhasználók, profi kertészek,  
asztalosok és ácsok számára

•  Ideális zajérzékeny területeken  
és zárt térben végzett munkákhoz

• Kandallófa darabolásához  
és kertápoláshoz

•  Fa építőanyagok vágásához

MSA 120 C-B
  4  

36 V • 2,7 kg 2

Könnyű, COMPACT akkumulátoros fűrész kertápoláshoz és 
kisebb munkákhoz. Puha markolat, gyors és könnyű lánc beállítás 
a STIHL gyorsláncfeszítés segítségével, átlátszó ellen őrzőablak az 
olajtartályon, kiváló vágásteljesítmény az 1/4” PM3 fűrészláncnak 
köszönhetően. 

MSA 120 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm

cikkszám  1254 011 5874

MSA 120 C-B AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm

cikkszám  1254 011 5888

MSA 140 C-B
  4  

36 V • 2,6 kg 2

Könnyű, COMPACT akkumulátoros fűrész kertápoláshoz  
és kisebb munkákhoz. 25 %-kal nagyobb teljesítmény  
az MSA 120 C-B modellhez képest. Puha markolat, gyors  
és könnyű láncbeállítás a STIHL gyorsláncfeszítés segítségével. 
Átlátszó ellenőrzőablak az olajtartályon, kiváló vágásteljesítmény  
az 1/4” PM3 fűrészláncnak köszönhetően. 

MSA 140 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm

cikkszám  1254 011 5844

MSA 140 C-B AK 30 AKKUMULÁTORRAL  
ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm

cikkszám  1254 011 5858

A megfelelő lítium-ion 
akkumulátorok és  
további, külön rendel-
hető tartozékok

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK
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B = Gyorsláncfeszítés 1  a jelmagyarázat a 349. oldalon található
2 Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal
3 Vezetőlemezzel és fűrészlánccal

MSA 200 C-B
   1 

36 V • 3,3 kg 2

PRO akkumulátoros fűrész megnövelt vágásteljesítménnyel zajérzé-
keny területeken végzett munkákhoz. 44 %-kal nagyobb teljesítmény 
az MSA 160 C-B modellhez képest. STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám 
nélkül nyitható olajtartály zár, 1/4“ PM3 fűrészlánccal a pontos vágá-
sok és a kiemelkedő vágásteljesítmény érdekében, fém rönktámasz.

MSA 200 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

Vezetőlemezhossz  30 cm

cikkszám  1251 200 0112

ÚJ

MSA 220 C-B
   1

36 V • 3,6 kg 2

Számos fűrészelési munkára akalmas akkumulátoros fűrész. 20%-kal 
nagyobb vágásteljesítmény az MSA 200 C-B modellhez képest. A 
nagy teljesítménynek és a professzionális vágóeszköznek köszönhe-
tően akár döntésre, gallyazásra, fa építőanyagok feldarabolására is 
használható. Könnyen kezelhető és ergonomikus kialakítású. STIHL 
gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható olajtartály zár. 

MSA 220 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1251 200 0072

312. oldal

FUNCTION SENSOTOUCH  
AZ OKOS MUNKAKESZTYŰ

Az okostelefonunkra vagy a tabletre a fűrészelési 
feladatok elvégzése közben is bármikor szükségünk 
lehet. A FUNCTION SensoTouch munkakesztyű érin-
tőképernyős használatra is alkalmas, így a képernyő 
működtetéséhez a kesztyűt le sem kell vennünk.

MSA 160 C-B
   1 

36 V • 3,1 kg 2

PRO akkumulátoros fűrész zajérzékeny területeken végzett mun-
kákhoz. STIHL gyorsláncfeszítés, szerszám nélkül nyitható tartályzár, 
1/4“ PM3 fűrészlánccal a pontos vágások és a meggyőző vágástelje-
sítmény érdekében.

MSA 160 C-B AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 3 

Vezetőlemezhossz  30 cm

cikkszám  1250 200 0115
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4  Kábel és lánckenőoLAj nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal

MSE 141 c
230 V • 1,4 kW • 3,6 kg 4

Kézre álló, könnyű alapmodell megyőző vágásteljesítménnyel. Erőkímé-
lő munkavégzés, oldalsó láncfeszítés az egyszerű és biztonságos láncfe-
szítés érdekében, olajszint ellenőrző ablak, túlterhelés elleni védelem. 

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1208 200 0305

MSE 170 c-b
230 V • 1,7 kW • 4,2 kg 4

Könnyű és kényelmes elektromos fűrész kandallófa előkészítéséhez. 
Erőkímélő munkavégzés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően, 
puha markolat, szerszám nélkül nyitható tankzár az egyszerű és bizton-
ságos lánckenőolaj-utántöltés érdekében, túlterhelés elleni védelem.

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1209 200 0000

Elektromos  
fűrészek
ƒ

•  Alkalomszerű felhasználók, asztalosok,  
ácsok és mezőgazdák számára

• Ház körül végzett munkákhoz

•  Erőteljes elektromotor kiemelkedő  
vágásteljesítménnyel

• Praktikus felszereltség

• Egyszerű, gombnyomásra  
történő indítás

MSE 210 C-B
230 V • 2,1 kW • 4,0 kg 4

Erős elektromos fűrész nagy vágásteljesítménnyel. Ergonomikus  
kialakításának köszönhetően kényelmes munkavégzés. Gyorslánc-
feszítés a lánc feszességének szerszám nélküli, egyszerű és gyors 
beállításához, puha markolat. Szerszám nélkül nyitható tankzár  
az egyszerű és biztonságos lánckenőolaj-utántöltés érdekében, 
túlterhelés elleni védelem.

Vezetőlemezhossz  35 cm

cikkszám  1209 200 0002

MSE 250 C
230 V • 2,5 kW • 4,6 kg 4

Nagy teljesítményű elektromos fűrész nagy igénybevételt jelentő 
munkákhoz. 3/8” RSC fűrészlánccal és teljesen elektronikus motor- 
vezérléssel a folyamatos vágásteljesítmény érdekében, oldalsó lánc-
feszítés, puha markolat, LED jelzéses túlterhelés elleni védelem.

Vezetőlemezhossz  45 cm

cikkszám  1210 200 0001
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1 MS 261 modellnél magasabb kategóriájú fűrészekhez használható
2 MS 271, MS 291, MS 311, MS 391 modellekhez használható
3 MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251 modellekhez  
   használható MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251 modellekhez használható

4 MS 251 modellekhez használható

Külön  
rendelhető  
tartozékok  
motorfűrészek-
hez
ƒ

• Megkönnyítik a munkavégzést

•   Láncvédők több méretben 

•  Hordtáska és motorfűrésztartó koffer  
a kényelmes szállításhoz 

• Szerszámok és fűrészbakok 

• További tartozékok a 264. oldaltól

Motorfűrész-
tartó koffer
Valamennyi 45 cm-nél kisebb 
vezetőlemezzel rendelkező 
akkumulátoros és benzines 
motorfűrész tárolásához és 
szállításához (az elektromos 
fűrészekhez, valamint az  
MS 462 C-M, MS 500i és 
az MS 661 C-M benzines 
motorfűrészekhez nem 
használható).

cikkszám

0000 900 4009

Hordtáska  
motorfűré-
szekhez

45 cm-nél kisebb veze-
tőlemezzel rendelkező 
motorfűrészek tárolásához 
és szállításához.

cikkszám

0000 881 0508

Kombikulcs

Praktikus szerszám a lánc 
utánfeszítéséhez, valamint  
a lánc, a vezetőlemez és  
a gyújtógyertya cseréjéhez.

19 MM-ES KULCSNYÍLÁS 1

cikkszám

1119 890 3405

19-13 MM-ES KULCSNYÍLÁS 2

cikkszám

1129 890 3401

19-16 MM-ES KULCSNYÍLÁS 3

cikkszám

0000 890 3400

16 ÉS 13 MM-ES KULCSNYÍLÁS 4

cikkszám

0000 890 3402

Több- 
funkciós  
szerszám

Praktikus, sokoldalú szer-
szám, erős műanyag házban. 
3,5 mm-es horonnyal ellátott  
csavarhúzóval porlasztó  
beállításához és horonytisz-
títóként is használható, TX 
27 Torx® csavarhúzóval és 
övtartóval felszerelt nejlon-
táskával.

19-13 MM-ES KULCSNYÍLÁS 2

cikkszám

0000 881 5501

19-16 MM-ES KULCSNYÍLÁS 3

cikkszám

0000 881 5502

Super Fit  
védőszem-
üveg

Vörös szemüveg lencsével. 
Segítségével a STIHL 
„kettő az egyben” lézer 
jobban látható rosszabb 
látási körülmények esetén is.  
Kívül-belül karcálló, hosszú 
ideig páramentes. EN 166. 

cikkszám

0000 884 0345
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5  A vezetőlemezek cikkszáma és további részletes információk a 78. oldalon találhatók
6 3005 000 4721/50 cm-hez is használható

Láncvédő fagondozó  
fűrészekhez

Elvesztés ellen a láncvédő a lánckerék fedelébe pattintható, mely  
a rönktámaszt is befedi. MS 194 T és MS 201 T modellekhez. 

35 CM VEZETŐLEMEZHOSSZIG

cikkszám

0000 792 9160

40 CM VEZETŐLEMEZHOSSZIG

cikkszám

0000 792 9161

Fém  
fűrészbak
Szürkére festve. Stabil kivi-
tel. Húzórugóval felszerelt 
lánc a megmunkálandó fa  
rögzítéséhez.  
Teherbírás: max. 100 kg

cikkszám

0000 881 4607

Fa fűrészbak

Könnyített kivitel a tűzifa  
kényelmes fűrészeléséhez. 
Teherbírás: max. 70 kg

cikkszám

0000 881 4602

Láncvédő- 
hosszabbító

Hossz: 30 cm. 90 cm-nél 
hosszabb lemezekhez.

cikkszám

0000 792 9140

A kenőanyagok, kéziszerszámok  
és az erdészeti kellékek

A 256. OLDALTÓL

láncvédők
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láncvédő hossza

25 cm-ig 0000 792 9170

35 cm-ig 0000 792 9171 0000 792 9172

37 cm-ig 0000 792 9174

45 cm-ig 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

55 cm-ig 0000 792 9176 6

63 cm-ig 0000 792 9177 0000 792 9177

75 cm-ig 0000 792 9178 0000 792 9178

90 cm-ig 0000 792 9179 0000 792 9179
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1 Tartó nélkül kapható
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„Kettő az egyben“ lézer 1

Segédeszköz fadöntési munkákhoz, mely elsősorban  
a döntés irányának kontrollálásához nyújt segítséget.  
Használatával akár a darabolás is a körülményes hossz- 
tolás nélkül elvégezhető. A mellékelt DVD-n hasznos  
alkalmazási tanácsok találhatók. Bizonyos modellekhez 
külön megrendelhető tartó kapható.
 
cikkszám 0000 400 0200

1130 1130 791 5400 MS 170, MS 180

1139 1139 791 5400 MS 171, MS 181, MS 211

1127 1127 791 5400 MS 290, MS 310, MS 390

1143 1143 791 5400 MS 231, MS 241, MS 251

1121 1121 791 5400 MS 260

1141 1141 791 5400 MS 261, MS 271, MS 291

1144 1144 791 5400 MS 661

Profi Tipp

„KETTŐ AZ EGYBEN“ LÉZER

A STIHL motorfűrészein elhelyezett döntési irányjelző 
mellett a földre vetített lézersugár még hatékonyabb 
segítséget jelent a fadöntés irányának kontrollálásá-
nál. A „kettő az egyben“ lézer használatával még a 
darabolásnál is időt takaríthat meg. 
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1 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül

Magassági  
ágnyesők és 
tartozékaik
ƒ

•  Benzines, akkumulátoros és elektromos 
meghajtással is kaphatók

• Bozótosok ritkításához

•  Gyümölcsfák nyeséséhez  

• Akár öt méterre is elérnek

•  Háti hevederrendszerek az erőkímélő  
munkavégzés érdekében

HT 56 C-E
27,2 cm3 • 0,8 kW / 1,1 LE • 6,4 kg 1

Könnyen kezelhető alapmodell kertek és gyümölcsösök ápolásához.  
Könnyű és kompakt motor, elvesztés ellen biztosított anya a lánc- 
kerékfedélen, STIHL ErgoStart az egyszerű indítás érdekében,  
1/4“ PM3 fűrészlánc az optimális vágásteljesítményért. Az osztható 
szárnak köszönhetően rendkívül egyszerűen szállítható és tárolható.  
Teljes hossz: 280 cm

cikkszám 4139 200 0007

os
zt

ha
tó

HT 103
31,4 cm3 • 1,05 kW / 1,4 LE • 7,2 kg 1

Professzionális magassági ágnyeső a gyümölcsösök és faállományok 
gondozásához. Könnyű, kompakt motor, elvesztés ellen biztosított 
anya a lánckerékfedélen, 1/4“ PM3 fűrészlánc a nagy teljesítmény 
érdekében, 4-MIX® motor egyszerűsített indítási rendszerrel, 
teleszkópos szár.  
Teljes hossz: 270-390 cm

cikkszám 4182 200 0141

 te
le

sz
kó
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s 
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1 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül 4 Vezetőlemezzel és fűrészlánccal
2 Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal 5 Kábel és lánckenőoLAj nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal
3     A jelmagyarázat a 349. oldalon található

HT 133
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 LE • 7,2 kg 1

Kiváló teljesítménysúllyal rendelkező magassági ágnyeső gyümöl-
csösök gondozásához és professzionális faápoláshoz. Elvesztés ellen 
biztosított anya a lánckerékfedélen, 1/4“ PM3 fűrészlánc a maximális 
vágásteljesítmény érdekében, 4-MIX® motor egyszerűsített indítási 
rendszerrel, teleszkópos szár.  
Teljes hossz: 270 - 390 cm

cikkszám 4182 200 0149

 te
le

sz
kó

po
s 

HTA 85
   3 

36 V • 4,9 kg 2

PRO akkumulátoros magassági ágnyeső teleszkópos szárral gyümöl-
csösök és faállományok professzionális gondozásához. Könnyen irá-
nyítható és kezelhető, 1/4“ PM3 fűrészlánc, nagy vágásteljesítmény, 
alacsony rezgésszint, csendes működés, oldalsó láncfeszítés.  
Teljes hossz: 270 - 390 cm

HTA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL 4

cikkszám 4857 200 0007

külön  
rendelhető 
tartozék: 
tartóláb

 31. oldal

A kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

A megfelelő lítium-ion 
akkumulátorok és  
további, külön rendel-
hető tartozékok

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK

 te
le

sz
kó

po
s 

HTe 60
230 V • 1,45 kW • 5,0 kg 5

Nagy teljesítményű elektromos magassági ágnyeső, mely akár 3,20 m 
magasságban lévő ágak levágására is alkalmas. Könnyű, kompakt 
motor, elvesztés ellen biztosított anya a lánckerékfedélen, nagy 
vágásteljesítmény az 1/4“ PM3 fűrészláncnak köszönhetően.  
Felnyurguló cserjék visszavágására is használható.  
Teljes hossz: 210 cm

cikkszám 4810 200 0016
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Szorító- 
bilincs

A vállheveder vagy az RTS 
háti hevederrendszerrel 
használva az ergonomikus 
munkavégzéshez. Egyszerű-
en felhelyezhető és levehető. 
A HT 103 és HT 133 model-
lekkel együtt szállítjuk.  
A HT 101, HT 131, HTA 85 
és HLA 85 modellekhez is 
használható. 

cikkszám

0000 790 8600

RTS háti 
heveder-
rendszer

Hosszabb ideig tartó 
munkákhoz ajánlott. Testma-
gassághoz igazítható. Az ál-
lítható beakasztási magasság 
kényelmes és ergonomikus 
munkavégzést tesz lehetővé. 
HT 103, HT 133, HTA 85, HTE 
60, HL 94 C-E, HLA 85 és  
HLE 71 modellekhez  
használható. 

cikkszám

0000 790 4400

Hajlított 
szöghajtómű

HT 103 és HT 133  
modellekhez.

cikkszám

4182 640 0200

Hajlított 
szöghajtómű

HT 56 és HTE 60  
modellekhez.

cikkszám

4138 640 0201

Tartóláb

Használata esetén az akku-
mulátor nem érintkezik a 
talajjal. A HTA 85 és HLA 85 
modellekhez használható.  
A HT 103 és HT 133 model-
lekkel együtt szállítjuk.

cikkszám

4857 007 1001
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 ALApfelszereltség B = Gyorsláncfeszítés 1  A tényleges vágáshossz a motorfűrész típusától függően a megadott értéknél kisebb 
lehet. További rendelhető vágószerkezetek a 80. oldalon találhatók. UtóLAg felszerelhető  

   (külön rendelhető tartozék)
E = ErgoStart
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Benzines motorfűrészek tűzifa daraboláshoz és kertápoláshoz

MS 170 1130 200 0300 35 30,1 1,2 / 1,6 4,1 3,4 100 111 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MS 171 1139 200 0207 35 31,8 1,3 / 1,8 4,3 3,3 99 112 ⬤ ⬤ ⬤

MS 180 1130 200 0368 35 31,8 1,4 / 1,9 4,1 3,0 100 112 ⬤ ⬤ ⬤

MS 181 1139 200 0145 35 31,8 1,5 / 2,0 4,3 2,9 100 112 ⬤ ⬤ ⬤

MS 181 C-BE 1139 200 0146 35 31,8 1,5 / 2,0 4,6 3,2 100 112 ⬤

MS 211 1139 200 0247 35 35,2 1,7 / 2,3 2,5 2,5 100 113 ⬤ ⬤

MS 211 C-BE 1139 200 0249 35 35,2 1,7 / 2,3 2,7 2,7 100 113 ⬤

MS 231 1143 200 0520 35 42,6 2,0 / 2,7 4,8 2,4 103 114 ⬤ ⬤ ⬤

MS 231 C-BE 1143 200 0516 35 42,6 2,0 / 2,7 4,8 2,6 103 114 ⬤ ⬤

MS 251 1143 200 0548 35 45,6 2,2 / 3,0 4,8 2,2 103 114 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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6,9 / 6,4 2-MIX 3/8" P PM3 6 ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤ – – – –

4,0 / 4,5 2-MIX 3/8" P PM3 ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤ – ⬤ – ⬤

6,6 / 7,8 2-MIX 3/8" P PM3 ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤ – – – –

3,5 / 3,0 2-MIX 3/8" P PM3 ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤ – ⬤ – ⬤

3,5 / 3,0 2-MIX 3/8" P PM3 ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤

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" RS ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

2 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül 5 Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsoLAtban
3 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)    a 75. oldalon találhatók.
4 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s2 6 Keskeny vágószerkezet 
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 ALApfelszereltség B = Gyorsláncfeszítés V = Elektromos karburátorfűtés 1  A tényleges vágáshossz a motorfűrész típusától 
függően a megadott értéknél kisebb lehet.  
További rendelhető vágószerkezetek  
a 80. oldalon találhatók.

 UtóLAg felszerelhető M = M-Tronic W = Elektromos markoLAtfűtés
   (külön rendelhető tartozék) E = Ergostart

C
ik

k
sz

á
m

Ve
ze

tő
le

m
ez

ho
ss

z 
(c

m
) 1

Lö
ke

tt
ér

fo
ga

t (
cm

3)

Te
lje

sí
tm

én
y 

(k
W

 / L
E

)

Tö
m

eg
 (k

g)
 2

Te
lje

sí
tm

én
ys

úl
y 

(k
g/

kW
)

H
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 3
 (d

B
(A

))

Z
aj

te
lje

sí
tm

én
ys

zi
nt

 3
 (d

B
(A

))

R
ez

gé
sg

yo
rs

ul
ás

 b
al

/j
ob

b 
4
 (m

/s
2)

Benzines motorfűrészek mezőgazdasági, építőipari és kertépítési célokra

MS 271 1141 200 0264 40 50,2 2,6 / 3,5 5,6 2,2 103 115 4,5 / 4,5

MS 291 1141 200 0263 40 55,5 2,8 / 3,8 5,6 2,0 103 116 4,5 / 4,5 ⬤ ⬤

MS 391 1140 200 0235 40 64,1 3,3 / 4,5 6,2 1,9 105 117 4,0 / 4,0 ⬤ ⬤

Benzines motorfűrészek erdőgazdálkodási célokra

MS 261 1141 200 0528 40 50,2 2,8 / 3,8 4,9 1,9 102 114 3,5 / 3,5

MS 261 C-M 1141 200 0501 40 50,2 3,0 / 4,1 4,9 1,6 104 116 3,5 / 3,5

MS 362 1140 200 0515 40 59,0 3,5 / 4,8 5,6 1,8 106 117 3,5 / 3,5

MS 462 1142 200 0001 45 72,2 4,4 / 6,0 6,0 1,4 108 119 4,8 / 3,6 ⬤

MS 462 C-M 1142 200 0012 45 72,2 4,4 / 6,0 6,0 1,4 108 119 4,8 / 3,6 ⬤

MS 462 C-M VW  1142 200 0024 45 72,2 4,4 / 6,0 6,1 1,4 108 119 4,8 / 3,6 ⬤

MS 500¡ 1147 200 0000 50 79,2 5,0 / 6,8 6,2 1,26 106 119 4,2 / 4,0

MS 661 1140 200 0005 50 91,6 5,2/ 7,1 7,3 1,4 105 118 6,9 / 5,6 ⬤ ⬤

MS 661 C-M 1144 200 0323 50 91,1 5,4 / 7,3 7,4 1,4 105 118 6,9 / 5,6 ⬤
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2 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül 5 Részletes információk a STIHL fűrészláncokkal kapcsoLAtban a 75. oldalon találhatók.
3 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
4 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s2
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2-MIX .325" RS – – ⬤ – – – – – ⬤ – ⬤ – – – –

2-MIX 3/8" RS – – ⬤ – – – ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

2-MIX 3/8" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

2-MIX .325" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

2-MIX .325" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

2-MIX 3/8” RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

2-MIX 3/8” RS ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

2-MIX 3/8" RS ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

2-MIX 3/8" RS ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

2-MIX 3/8" RS ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – – ⬤

2-MIX 3/8" RS ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ – – – – – –

2-MIX 3/8" RS ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ –
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 ALApfelszereltség B = Gyorsláncfeszítés 1 A tényleges vágáshossz a motorfűrész típusától függően a megadott értéknél  
   kisebb lehet. További rendelhető vágószerkezetek a 80. oldalon találhatók. UtóLAg felszerelhető E = ErgoStart

(külön rendelhető tartozék) T = Felső fogantyú 2 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
3 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s2
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Fagondozó fűrészek

MS 151 TC-E ÚJ 1146 200 0057 30 23,6 1,1 / 1,5 – – 2,6 5 2,4 96 109

MS 194 T ÚJ 1137 200 0320 30 31,8 1,4 / 1,9 – – 3,3 5 2,4 100 112

MSA 161 T  1252 200 0068 30 – – 36 – 2,1 7 – 84 94

Akkumulátoros fűrészek

MSA 120 C-B 1254 011 5874 30 – – 36 – 2,7 7 – 83 94

MSA 120 C-B 
AK 30 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

1254 011 5888 30 – – 36 – 3,9 8 – 83 94

MSA 140 C-B 1254 011 5844 30 – – 36 – 2,6 7 – 83 94

MSA 140 C-B  
AK 20 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

1254 011 5858 30 – – 36 – 3,9 8 – 83 94

MSA 160 C-B 1250 200 0115
25
30

– – 36 – 3,1 7 – 84 95

MSA 200 C-B 1251 200 0112 30 – – 36 – 3,3 7 – 84 95

MSA 220 C-B ÚJ 1251 200 0072 35 – – 36 – 3,6 7 – 89 100
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4,9 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 – – ⬤ – ⬤ – – ⬤ – – ⬤ – ⬤ – –

3,6 / 3,6 2-MIX – 3/8" P PM3 – – ⬤ – ⬤ – ⬤ – – – ⬤ – ⬤ – –

<2,5 / 2,5 – – 1/4" P PM3 – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤

3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤

4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤

4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤

2,7 / 2,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

4,6 / 3,9 – – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

4,8 / 3,6 – – 3/8" P PS3 – – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

4 A STIHL fűrészláncokkal kapcsoLAtos információk a 75. oldalon találhatók. 8  Akkumulátorral, vezetőlemezzel és fűrészlánccal, töltőkészülék nélkül
5 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
6 Kábel és lánckenőoLAj nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal
7 Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal
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 ALApfelszereltség B = Gyorsláncfeszítés 1   A tényleges vágáshossz a motorfűrész típusától függően a megadott értéknél  
kisebb lehet. További rendelhető vágószerkezetek a 80. oldalon találhatók. UtóLAg felszerelhető E = ErgoStart

(külön rendelhető tartozék) 2 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
3 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s2
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Elektromos fűrészek

MSE 141 1208 200 0305 35 – – 230 1,4 3,6 5 90 101 3,3 / 4,2 ⬤

MSE 170 C-B 1209 200 0000 35 – – 230 1,7 3,9 5 92 103 2,9 / 3,4 ⬤

MSE 210 C-B 1209 200 0002 35 – – 230 2,1 4,0 5 93 104 3,4 / 4,2 ⬤

MSE 250 1210 200 0001 45 – – 230 2,5 4,6 5 94 105 3,1 / 4,1

Benzines magassági ágnyesők

HT 56 C-E 4139 200 0007 25 27,2 0,8 / 1,1 – – 6,4 6 91 106 5,2 / 4,9

HT 103 4182 200 0141 30 31,4 1,05 / 1,4 – – 7,2 6 89 106 3,6 / 4,3

HT 133 4182 200 0149 30 36,3 1,4 / 1,9 – – 7,2 6 93 109 3,6 / 4,3

Akkumulátoros magassági ágnyeső

HTA 85 4857 200 0007 30 – – 36 – 4,9 7 76 93 2,5 / 2,5

Elektromos magassági ágnyeső

HTE 60 4810 200 0016 30 – – 230 1,45 5,0 5 90 102 3,6 / 4,2
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4 A STIHL fűrészláncokkal kapcsoLAtos információk a 75. oldalon találhatók. 8   Keskeny vágószerkezet
5  Kábel és lánckenőoLAj nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal
6 Üzemanyag, vezetőlemez és fűrészlánc nélkül
7 Akkumulátor nélkül, vezetőlemezzel és fűrészlánccal
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– 0,3 3/8" P PM3 8 – ⬤ ⬤ – – – – ⬤ – – –

– 4,0 3/8" P PM3 8 – ⬤ – ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

– 4,0 3/8" P PM3 – ⬤ – ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

– 4,0 3/8" RS – – ⬤ – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

2-MIX – 1/4" P PM3 280 – ⬤ – – ⬤ ⬤ – – – –

4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤ – ⬤ – ⬤ – – – ⬤

4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤ – ⬤ – ⬤ – – – ⬤

– – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

– 0,3 3/8" P PM3 8 210 – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –
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Ha a látásom 
már nem is  
olyan éles,  
de a láncom 
mindig az 
ƒ

75 Fűrészláncok

78 Vezetőlemezek

82 Szerszámok a vágó-

szerkezetek karban-

tartásához

4
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kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

vágószerkezetek 
ƒ

A megfelelő fűrészlánc kiválasztása

A felhasználási célnak megfelelő fűrészlánc megtalálásához bizonyos 
információkra van szükség, mert csak így biztosítható a motorfűrész, 
a vezetőlemez és a lánc megfelelő illeszkedése. A vezetőlemezeken 
az alábbi négy információs jelzést találjuk: 

01  LEMEZHOSSZ 
A lemezhosszt az alkalmazási célnak megfelelően kell 
kiválasztani. 

02    FŰRÉSZLÁNC OSZTÁSA 
 Három szegecs távolságának a fele colban mérve. 
Fontos, hogy a vágószerkezet részeinek, azaz a csillag- 
kerék, a fűrészlánc és a vezetőlemez osztásának 

illeszkednie kell egymáshoz.

03  VEZETŐSZEMEK SZÁMA 
A vezetőszemek számától függ a lánc hossza.  
Az adott számhoz kizárólag a vezetőszemeket  
kell beleszámítani, a vágófogakat nem. 

04  VEZETŐSZEM VASTAGSÁG/ 
HORONYSZÉLESSÉG 

 A láncot a vezetőszemek vezetik a vezetőlemez 
hornyában. Fontos, hogy a vezetőlemez horony- 
szélességének és a vezetőszem szélességének meg 
kell egyeznie. Az előzőekben említett feltételeket 
követően válassza ki az alkalmazási célnak megfelő 
lánctípust, melyet a vágófog alakja határoz meg.  
A fogformák definiálják, hogy mennyire teljesülnek  
a különféle követelmények. 

Micro 
Megbízható és gördülékeny, fél vésőfogazattal  
rendelkező, strapabíró és egyszerűen kezelhető lánc.

Super 
 Nagy teljesítményű, teljes vésőfogazattal rendelkező lánc 
a nagyobb teljesítményért.

Duro 
 Keményfém bevonatos fűrészlánc szennyezett  
fa vágásához.

01

03

03 04

04

01 02

02

VÁGÓSZERKEZETEK74

http://www.stihl.hu


1 Más gyártók motorfűrészeihez is használható fűrészláncok
2 Keskeny vágószerkezet

fűrészláncok
ƒ

•  Svájci precíziós munka Wilből,  
a STIHL svájci gyárából

•  Rendkívüli vágásteljesítmény 

•   Elektrolitos eljárású, krómozott 
vágófogak speciális acélból és edzett 
szegecsek 

•   Optimálisan illeszkednek a 
vezetőlemezhez és a motorfűrészhez

Micro

A Micro fűrészláncok különösen megbízhatóak és egyszerűen 
használhatóak. A fél vésőfogazattal rendelkező lánc magas vágásmi-
nőséget biztosít az alacsony rezgési szintű vágásnál, és az élezése  
is igen egyszerű, ezért jó választás az alkalomszerű felhasználók  
és a mezőgazdaságban dolgozók számára. 

Micro fűrészlánc

Alacsony rezgési szintű, magas vágásminőségű, strapabíró  
fűrészlánc.  

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – 3660 3613 új 
3693 3650 –

1,5 mm 1 – – – 3685 3651 –

1,6 mm – – – 3686 3652 3668

Micro 3 fűrészlánc

Alacsony visszaütési és rezgési szintű, magas vágásminőségű,  
strapabíró fűrészlánc púpos vezetőszemekkel.

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,1 mm 3670 – 3610 2 – – –

1,3 mm – – 3636 új 
3695 3662 –

1,5 mm 1 – – – 3688 – –

1,6 mm – – – 3689 3664 –
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1 Más gyártók motorfűrészeihez is  
használható fűrészláncok 

2  Keskeny vágószerkezet

3 2020 tavaszától kapható

Super

A Super fűrészláncok vágásteljesítménye valamennyi STIHL  
fűrészlánc közül a legnagyobb, amely a teljes vésőfogazatnak  
és az alacsony vágási ellenállásnak köszönhető. A Super fűrészlán-
cok ezért ideálisak a professzionális erdőgazdálkodási feladatokhoz.

Super fűrészlánc

Alacsony rezgésszintű nagy teljesítményű fűrészlánc professzionális 
felhasználóknak. Rendkívül nagy beszúrási és vágásteljesítmény.

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – – 3617
új 

3690 3623 –

1,5 mm 1 – – – 3638 3622 –

1,6 mm – – – 3639 3621 3946

Duro

A Duro fűrészláncok rendkívül strapabíróak és kopásállóak.  
A keményfém bevonatnak köszönhetően a láncok akár tízszer  
hosszabb ideig élesek maradnak, mint más láncok. A Duro lánc  
ezért különösen alkalmas szennyezett fa vágásához.  

Duro 3 fűrészlánc

Rendkívül strapabíró és alacsony visszaütési és rezgési szintű, 
keményfém bevonatú fűrészlánc púpos vezetőszemekkel nagy 
igénybevételű munkavégzéshez. Élezés nélkül akár tízszer  
hosszabb ideig éles marad, mint a hagyományos fűrészláncok.  
Rendkívül strapabíró, jól terhelhető. 

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – – 3612
új③ 

3696 3681 –

1,5 mm 1 – – – 3666 3682 –

1,6 mm – – – 3667 3683 –

Super 3 fűrészlánc

Alacsony visszaütési és rezgési szintű, nagy teljesítményű fűrészlánc 
púpos vezetőszemekkel. Nagy beszúrási és vágásteljesítmény.

1/4" P 1/4" 3/8" P .325" 3/8" .404"

1,3 mm – – 3616
új 

3694 3624 –

1,6 mm – – – – 3626 –

 

új .325" PRO fűrészlánc

Az új, nagy teljesítményű fűrészlánc .325" osztással és 
1,3 mm horonyszélességgel kiválóan alkalmas döntés-
hez, gallyazáshoz, tűzifa darabolásához és fiatal faállo-
mány gondozásához. A keskenyebb vágásszélességnek 
köszönhetően a .325" Pro 20%-kal nagyobb vágás-
teljesítményre képes az azonos horonyszélességgel 
rendelkező fűrészláncokhoz képest. Az új fűrészlánc 
valamennyi fogfajtával kapható, Micro, Super, Micro 3, 
Super 3 és Duro 3 kivitelben. Az utóbbi három fajta 
púpos vezetőszemmel rendelkezik, amely biztosítja az 
alacsony visszaütési és rezgési szintet a vágás során. 
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A STIHL kínálatában bármilyen alkalmazási célnak megfelelő fűrészlánc megtalálható. A speciális felhasználási területekhez olyan 
fűrészláncokat kínálunk, amelyek kifejezetten alkalmasak az adott feladatra. Kínálatunkban a legjobban illeszkedő vezetőlemezek is 
megtalálhatóak.

Fűrészláncok speciális használatra

Mentési munkálatok  
fűrészlánca (RDR)

Fűrészlánc a többcélú fakitermelő gépeken való használathoz és a tűzifa dara-
boló gépekhez. Strapabíró és alacsony kopási tulajdonság, hosszú élettartam. 
Kézi motorfűrészekhez nem használható.

További információkért keresse fel szakkereskedőjét!

Többcélú fakitermelő gépek HARVESTER lánca (RMHS, RMH)

Speciális hosszvágó fűrészlánc hosszvágó gépekhez, valamint mobil deszka-
vágó asztalokhoz. Fél vésőfogazattal rendelkező, alacsony rezgési szintű lánc 
magas vágásminőséggel.

További információkért keresse fel szakkereskedőjét!

Hosszvágás fűrészlánca (RMX, PMX)

Carving lánc
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fűrészlánc vezetőlemez

MSA 120/
140/160/200

1/4" P 3670 000 0064 2 3005 000 3105

MS 170/171/180/
181/211/231/251

1/4" 3661 000 0064 3005 000 3205
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fűrészlánc vezetőlemez

MS 462 R 3/8" 3944 000 0072 3003 002 9421

Speciális fűrészlánc fafaragási célokra. Alacsony rezgésszint, nagy vágástelje-
sítmény, a kisebb fogcsúcsnak köszönhetően nincs szükség nagy erőkifejtésre 
a beszúrás során. Lényegesen nagyobb beszúrási sebességgel bír, mint  
a hagyományos ¼”-os fűrészláncok.

Speciális fűrészlánc a legnehezebb munkákhoz, mint pl. mentési feladatok, 
többrétegű anyagok és páncélüveg vágása. A vágófogak teljes felülete ütésál-
ló keményfém bevonatú.
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Vezetőlemezek
ƒ

• Különböző felhasználási területekre:  
a fakitermeléstől a metszésen át  
egészen a tűzifa darabolásáig

• Kiváló minőségű és nagy strapabírású 
króm-molibdén acélból

• A motor teljesítménye optimálisan  
átalakul vágásteljesítménnyé 

•  Duromatic E tömör lemezek kemény  
fával történő nehéz munkákhoz

Könnyűszerkezetes  
vezetőlemezek 

A STIHL a könnyűszerkezetes megoldást részesíti előny-
ben. Válasszon az E-Light és az ES-Light vezetőlemezek 
közül. A kisebb, könnyű fűrészekhez, és az erős fadöntő 
fűrészekhez egyaránt a megfelelő megoldást kínáljuk.  

A jobb oldali táblázatban megtalálja, hogy az egyes vezető-
lemezek milyen munkákhoz használhatóak. A vezetőlemezek 
műszaki részletei a 351. oldalon találhatók.

STIHL Rollomatic E Mini Light

Könnyebb munkavégzéshez magassági ágnyesőkkel végzett 
munkákhoz vagy vékony fák kivágásához. A hagyományos 
lemezekhez képest elérhető súlycsökkenés akár 25 % is 
lehet (35 cm-es hossz esetén).

STIHL Rollomatic E Light

Három elektromosan összehegesztett acéllemezből.  
Az üreges részek üvegszállal erősített poliamiddal vannak 
kitöltve, aminek az eredménye a közel 30 %-os súlycsökke-
nés (40 cm-es hossz esetén) a hagyományos vezetőleme-
zekhez képest. Nem igényel utólagos zsírzást az orrkeréknél 
található zárt csapágynak köszönhetően.

STIHL Rollomatic ES Light

Kopásálló speciális acélból. Az üreges részeket kimarták  
és speciális lézeres eljárással hegesztették össze. Rugalmas 
felső és alsó szerkezettel rendelkező stabil üreges rész, 
közel 30%-os súlycsökkenés a Rollomatic ES-hez képest. 
STIHL Ematic ferde olajvezető furattal. A teljes orr-rész cse-
rélhető. Nem igényel karbantartást az orrkeréknél található 
zárt csapágynak köszönhetően.

Profi Tipp

A vezetőlemezek orrkerekénél található zárt csapágyak 
hosszú élettartamról és egyszerűbb karbantartásról 
gondoskodnak. Ennek köszönhetően a vezetőlemez nem 
igényel utólagos zsírzást. Az eredmény: időspórolás, vala-
mint gazdaságos és környezetkímélő munkavégzés.
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Z = Orrkerék fogainak száma  alkalmas  kevésbé alkalmas  ajánlott   különösen ajánlott
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Vezetőlemezek

STIHL Rollomatic E 
Mini Light

++ + ⬤ ++ – ++ ++ ⬤ –

STIHL Rollomatic E 
Light

++ ++ ⬤ ++ – ++ ⬤ ⬤ –

STIHL Rollomatic 
ES Light ⬤ ⬤ ++ + – – – – –

STIHL Rollomatic E 
Mini

++ + ⬤ ++ ++ ++ ++ ⬤ –

STIHL Light 04 ++ ++ ++ + – ⬤ – ⬤ –

STIHL Rollomatic E  
(akár 10 Z)

++ ++ ⬤ + – ⬤ ⬤ ⬤ –

STIHL Rollomatic E  
(11 Z)

+ + ++ – – + – – –

STIHL Rollomatic ES + + ++ – – – – – ++

STIHL Duromatic E ⬤ ++ + – – – – – –

STIHL Carving E – – – ++ + + + ++ –  TULAJDONSÁGOK 
ÉS INFORMÁCIÓK

STIHL LOGÓ  
ÉS TÍPUSMEGNEVEZÉS

GRAFIKAI ELEMEK

 

új formatervezésű  
vezetőlemez

A Light 04 az első olyan STIHL vezetőlemez, amely új 
elnevezéssel és innnovatív formatervezéssel rendelke-
zik. Különleges kialakítása megkönnyíti a fűrészelést, 
hiszen keskenyebb és 200 grammal könnyebb a többi 
vezetőlemezhez képest. Ennek köszönhetően jól irányít-
ható és dinamikus munkavégzést tesz lehetővé. Az új 
design szép és informatív is egyben. A lemez tulajdon-
ságait a vezetőlemezen található információs jelzésekről 
olvahatjuk le. Így könnyedén megtalálhatja a STIHL 
motorfűrészéhez illő vezetőlemez és fűrészlánc kombi-
nációt. A Light 04 csak a kezdet, a jövőben további új 
kialakítású és elnevezésű vezetőlemezek várhatók.

STIHL Rollomatic E mini

Rendkívül keskeny vezetőlemez. Apró láncszemű, 1,1 mm horonyszé-
lességű fűrészláncokhoz használható.

STIHL Rollomatic E

Vezetőlemez három elektromosan összehegesztett fémlemezből, 
a középső lemez nagyméretű kikönnyítéssel rendelkezik. Könnyű, 
rendkívül stabil. Nem igényel utólagos zsírzást az orrkeréknél talál-
ható zárt csapágynak köszönhetően.

STIHL Rollomatic ES

Nagy teljesítményű gépeken a legmagasabb szintű professzionális 
igényeknek is megfelel. Tömör és rendkívül merev lemeztest, teljes 
egészében cserélhető orr-rész, ellipszis alakú, ferde olajvezető fura-
tok a lánckenőolaj folyási sebességének növelése érdekében. Nem 
igényel utólagos zsírzást az orrkeréknél található zárt csapágynak 
köszönhetően.

STIHL Duromatic E

Tömör lemez közepes és nagy teljesítményű fűrészekhez. Rendkívül 
masszív lemeztest, a lemezorr-részt keményfém páncélbevonat védi, 
STIHL Ematic ferde olajvezető furattal a lánckenőolaj folyási sebes-
ségének növelése érdekében. 

STIHL Carving E

Három részes carving vezetőlemez erős orr-résszel és 30 cm lemez-
hosszal. Ideális fafaragáshoz, professzionális fagondozáshoz és a le-
mez csúcsával végzett vágási munkákhoz. Alacsony visszaütési szint, 
kis tömeg, hosszú élettartam. A vezetőlemezen található jelölések 
segítik a munkavégzést.
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A tizenegy szám-

jegyű cikkszám 

összetétele  

a fűrészláncok  

kiválasztásához

Elsődleges-cikkszám

+

000

+

00 +  szükséges ve-
zetőszemek száma 4

=

Cikkszám

Példa: MS 150  

25 cm-es vezetőle-

mez-hosszúsággal 

és PM3  

fűrészlánccal

3670

+

000

+

0056

=

3670 000 0056

1  A tényleges vágáshossz a megadott  
vezetőlemezhossznál kisebb lehet

3  Az MS 231 és MS 251 (35 és 40 cm vezetőlemezhossz) és az MSE 170, MSE 210 (30, 35 és 40 cm 
vezetőlemezhossz) modelleknél, amelyek gyorsláncfeszítéssel és hétfogú láncke-
rékkel rendelkeznek, egy vezetőszemmel több szükséges. 2  A 2014-es gyártási évtől kezdve
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Fűrészek és ágvágó Fűrészláncok

gta 26 10 1/4" P 1,1 28 3670 – – – –

MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, 
MSA 140, MSA 160, MSA 161 
T, MSA 200

25 1/4" P 1,1 56 3670 – – – –

30 1/4" P 1,1 64 3670 – – – –

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

35 1/4" P 1,1 72 3670 – – – –

MSA 161 T
25 1/4" P 1,1 57 3670 – – – –

30 1/4" P 1,1 65 3670 – – – –

MS 170, MS 171, MS 180 2, 
MS 181, MSE 141, MSE 170

30 3/8" P 1,1 44 3610 – – – –

35 3/8" P 1,1 50 3610 – – – –

40 3/8" P 1,1 55 3610 – – – –

MS 180, MS 211, MS 231 3,  
MSE 170 3, MSE 210 3,  
MSa 220 C-B

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

MSE 250

37 3/8 1,6 56 – – 3621 3626 3683

40 3/8 1,6 60 – – 3621 3626 3683

45 3/8 1,6 66 – – 3621 3626 3683

MS 201 T

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

MS 251 3

35 .325 1,6 56 3689 – 3639 – 3667

35 .325 1,3 56 3695 3693 3690 3694 3696 6

40 .325 1,6 62 3689 – 3639 – 3667

40 .325 1,3 62 3695 3693 3690 3694 3696 6

MS 261, MS 271

32 .325 1,6 56 3689 3686 3639 – 3667

35 .325 1,3 60 3695 3693 3690 3694 3696 6

37 .325 1,6 62 3689 3686 3639 – 3667

40 .325 1,3 67 3695 3693 3690 3694 3696 6

40 .325 1,6 67 3689 3686 3639 – 3667

MS 291, MS 362, 
MS 391

37 3/8 1,6 56 3664 3652 3621 3626 3683

40 3/8 1,6 60 3664 3652 3621 3626 3683

45 3/8 1,6 66 3664 3652 3621 3626 3683

MS 462, MS 500¡, MS 661,

40 3/8 1,6 60 3664 3652 3621 3626 3683

45 3/8 1,6 66 3664 3652 3621 3626 3683

50 3/8 1,6 72 3664 3652 3621 3626 3683

63 3/8 1,6 84 3664 3652 3621 3626 3683

MS 500¡, MS 661
71 3/8 1,6 91 – 3652 3621 3626 3683

80 3/8 1,6 105 – 3652 3621 3626 3683

MS 661 90 3/8 1,6 114 – 3652 3621 3626 3683

Magassági ágnyesők Fűrészláncok

HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, 
HTA 85, 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 – – – –

HT 101, HT 131 30 3/8" P 1,3 44 3636 – – – 3612
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Vezetőlemezek

– – – 3007 003 0101 – – – –

– – 3005 008 3403 – – – 8 –

– – 3005 008 3405 – – – 8 –

– – 3005 008 3409 – – – 8 –

– – 3005 008 3403 – – – 8 –

– – 3005 008 3405 – – – 8 –

3005 000 7605 – 3005 000 3905 – – – 7 –

3005 000 7609 – 3005 000 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 –

– – 3003 000 6111 – – – 10 –

– – 3003 000 6113 – – – 10 –

– – 3003 008 6117 – – – 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 – 9 –

– – 3003 000 6811 – – – 11 –

– – – – 3003 000 3313 – 9 –

– – 3003 000 6813 – – – 11 3003 000 9213

– – 3003 000 6111 – – – 10 –

– – 3003 000 6113 – – – 10 –

– – 3003 008 6117 – – – 10 –

– – 3003 000 5213 – – – 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 –

Vezetőlemezek

– – 3005 008 3403 – – – 8 –

– – 3005 008 3405 – – – 8 –

3005 000 7605 – 3005 000 3905 – – – 7 –

3005 000 7405 – 3005 000 4805 – – – 9 –

4  Ha a vezetőszemek száma háromjegyű, a második nulLA kiesik,  
így végül egy tizenegy számjegyű cikkszámot kapunk

 új
6    2020 tavaszától kapható

5    A hétfogú lánckeréknél érvényes, a nyolcfogú  
lánckeréknél eggyel több láncszem szükséges
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Szerszámok  
a vágószerke-
zetek karban- 
tartásához
ƒ

• Speciális szerszámok a karbantartáshoz 
és az ápoláshoz

•  Szakszerű láncélezés

•  Minősített anyagokból készült  
STIHL reszelőnyelek

Élező  
készletek

Kör keresztmetszetű reszelő 
reszelővezetővel, laposresze-
lő és ellenőrző sablon.  
Erős táskában.

1/4" P

Cikkszám

5605 007 1000

1/4" és 3/8" P

Cikkszám

5605 007 1027

.325"

Cikkszám

5605 007 1028

3/8"

Cikkszám

5605 007 1029

.404"

Cikkszám

5605 007 1030

Kör kereszt-
metszetű 
fűrészlánc 
reszelő

STIHL élező készlethez  
és reszelővezetőhöz  
(nyél nélkül).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
Cikkszám

5605 771 3206

1/4" és 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
Cikkszám

5605 772 4006

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Cikkszám

5605 772 4806

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Cikkszám

5605 772 5206

.404" Ø 5,5 x 200 mm
Cikkszám

5605 772 5506

 Ø 3,5 x 200 mm
Cikkszám

5605 772 3506

 Ø 4,5 x 200 mm
Cikkszám

5605 772 4506

Reszelővezető, 
„kettő  
az egyben”

Praktikus segédeszköz a fo- 
gak élezéséhez és a mélység-
határoló beállításához egy 
lépésben. Ideális alkalomszerű 
felhasználók számára.  
1/4" P, 3/8" P, .325" és 3/8" 
fűrészláncokhoz. Integrált 
reszelőkiegyenlítés (kizárólag 
a STIHL-től).

1/4" P Ø 3,2 mm
Cikkszám

5605 750 4306

1/4" és 3/8" P Ø 4,0 mm
Cikkszám

5605 750 4303

.325" Ø 4,8 mm
Cikkszám

5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm
Cikkszám

5605 750 4305

.404" Ø 5,5 mm
Cikkszám

0000 893 4010
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1 Horony: 1,1 mm 2 Horony: 1,3 mm

Kiegészítő  
laposreszelő  
a mélységha-
tárolóhoz

A „kettő az egyben” reszelő-
vezetőhöz, mélységhatárolók 
megmunkálásához.

Cikkszám

0814 252 3001

Pót körre-
szelők 1/4" P 
fűrészlán-
cokhoz

Kizárólag a „kettő az egy-
ben” reszelővezetőhöz,  
az 1/4" P fűrészláncok  
élezéséhez. Reszelővezető 
nélküli élezéshez nem alkal-
mas. Ø 3,2 x 200 mm

Cikkszám

0000 893 6401

Reszelő- 
vezető kör ke-
resztmetszetű  
reszelővel

1/4" P Ø 3,2 mm
Cikkszám

5605 750 4300

1/4" és 3/8" P Ø 4,0 mm
Cikkszám

5605 750 4327

.325" Ø 4,8 mm
Cikkszám

5605 750 4328

3/8" Ø 5,2 mm
Cikkszám

5605 750 4329

.404" Ø 5,5 mm
Cikkszám

5605 750 4330

FG 4 élező ké-
szülékek

Exkluzív STIHL élezőkészü-
lék. Ideális a heti precíziós 
élezéshez. Kompakt kivitel, 
élezőlemezzel a mélységha-
tároló beállításához.

3/8" P 1 Ø 4,0 mm
Cikkszám

5612 000 7503

3/8" P 2 Ø 4,0 mm
Cikkszám

5614 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Cikkszám

5612 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Cikkszám

5614 000 7500

Az élezési szög, a fogak  
hosszúságának és a mély-
séghatároló ellenőrzéséhez, 
valamint a vezetőlemezen  
található olajvezető furatok 
és a horony tisztításához.

1/4" P

Cikkszám

0000 893 4005

1/4", 3/8" P, .325" és 3/8"

Cikkszám

1110 893 4000

.404"

Cikkszám

1106 893 4000

Reszelő  
sablon  

Edzett acélból készült,  
speciális bevonatú idomszer  
a mélységhatároló kézi meg-
munkálásához. Keményfához 
és puhafához is beállítható. 
A vezetőlemezen található 
olajvezető furatok és  
a horony tisztítására  
is alkalmas.

FL1 
1/4" P

Cikkszám

0000 893 4006

FL2 
3/8" P 2

Cikkszám

0000 893 4007

FL3 
.325"

Cikkszám

0000 893 4008

FL4 
3/8"

Cikkszám

0000 893 4009

FL5 
.404"

Cikkszám

0000 893 4010

FF 1 reszelő-
vezetők

Exkluzív STIHL reszelőveze-
tő. A STIHL élező készletek 
ideális kiegészítője. Haszná-
lata a reszelő rendkívül pon-
tos vezetését és szakszerű 
láncélezést teszi lehetővé.

1/4" P Ø 3,2 mm
Cikkszám

5614 000 7504

3/8" P 1 Ø 4,0 mm
Cikkszám

5614 000 7503

3/8" P 2 Ø 4,0 mm
Cikkszám

5614 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Cikkszám

5614 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Cikkszám

5614 000 7500

.404" Ø 5,5 mm
Cikkszám

5614 000 7505

Profi Tipp

A STIHL a vágószerkezetek karbantartásához minden-
ki számára a megfelelő szerszámot kínálja. Az alka- 
lomszerű felhasználóknak a „kettő az egyben” vagy 
az FF 1 reszelővezető a hozzáillő kör keresztmetszetű 
reszelővel jelenti a megfelelő választást. Az élezésnél 
a jó eredmény eléréséhez két dolog fontos: mindig  
a legrövidebb foggal kell kezdeni, valamint folyama-
tosan figyelni kell a megfelelő élezési szögre. Az éle-
zés után minden fognak egyenlő hosszúságúnak kell 
lennie, mert csak így lesz pontos a vágás. Az élezés-
sel kapcsolatos bővebb információk a STIHL szakke-
reskedésekben, valamint weboldalunkon találhatók. 
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1 A képek kiegészítő felszereléseket ábrázolnak
2 1/4" PM3 fűrészlánchoz nem alkalmas

Reszelőnyél

Műanyag nyél 3,2-5,5 mm-es  
körreszelőhöz és valamennyi 
lapos reszelőhöz.

Cikkszám

0000 881 4504

Reszelőnyél

Műanyag nyél élezési  
szögekkel 3,2-5,5 mm-es  
körreszelőhöz.

Cikkszám

0000 881 4500

FH 3  
Reszelőnyél

Puha markolat laposreszelő-
höz 150 mm-ig.

Cikkszám

0000 881 4503

FH 1  
reszelőnyél

Puha markolat élezési  
szögekkel 3,2-5,5 mm-es  
körreszelőhöz.

Cikkszám

0000 881 4502

Ellenőrző 
sablon
A lánc és a lánckerék 
osztásának, a láncszemek 
vastagságának, valamint a 
vezetőlemez horonyszélessé-
gének megállapításához. 

Cikkszám

0000 893 4105

Karbantartó 
készlet vágó-
szerkezetek-
hez

A készlet tartalma: ellenőrző 
sablonok, cikkszám  
0000 893 4105/4101,  
élező sablon, cikkszám  
1110 893 4000. 

Cikkszám

0000 007 1016

Tartozék: 
csavaros  
szorító

Az asztalra rögzítéshez  
két darab szükséges.

Cikkszám

5604 890 5800

Láncdoboz

Rendkívül erős, könnyű  
műanyag doboz két  
elválasztó lemezzel  
a fűrészláncok tárolásához.  
Méret: 18 x 12 x 4 cm

Cikkszám

0000 882 5900

Reszelőnyél
 

Fa nyél valamennyi 4,0–5,5 
mm-es kör-, háromélű  
és laposreszelőhöz.

Cikkszám

0811 490 7860

Háromélű  
reszelő

FG 2 és FG 3 készülékekhez, 
mélységhatárolók megmun-
kálásához és hegyes fogú 
körfűrészlapokhoz.

Cikkszám

0811 421 8971

Laposreszelő

A mélységhatárolók precíz 
karbantartásához. 150 mm. 
Tartótokkal. 

Cikkszám

0814 252 3000

Külön  
rendelhető 
tartozék:  
laposrszelő

Cikkszám

5605 773 4200

Vezetőlemez- 
sorjátlanító

Szerszám a vezetőlemez sor-
játlanításához. Ergonomikus 
műanyag markolattal  
és edzett szerszámacélból  
készült laposreszelővel  
(100 x 22 mm).

Cikkszám

5605 773 4400
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FG 3 élező- 
készülék 2

Precíziós kézi élezőkészülék 
fémből. A vezetőlemezre  
rögzíthető. Reszelőnyél  
és reszelő nélkül.

Cikkszám

5610 000 7500

FG 2 élező- 
készülék 1,2

Precíziós kézi élezőkészülék 
fémből, asztalra rögzíthető, 
reszelőnyél és reszelő nélkül.

Cikkszám

5604 000 7501

Ellenőrző 
mérce
A lánckerék kopottságának 
megállapításához. 

Cikkszám

0000 893 4101

3 csiszolókoronggal

NG 4 szegecs- 
kiszedő  
készülék

Fűrészláncok szegecseinek 
eltávolításához.

Cikkszám

5805 012 7500

STIHL USG  
univerzális 
élezőkészülék

Univerzális élezőkészülék 
valamennyi STIHL fű-
részlánc, körfűrészlap és 
sövényvágó kés élezéséhez. 
Elforgatható befogóval, 
minden STIHL Oilomatic fű-
részlánchoz. A STIHL Duro 
láncok élezésére is alkalmas.

Cikkszám

5203 200 0008

NG 5  
szegecselő  
készülék
Fűrészláncok  
szegecseléshez.

Cikkszám

5805 012 7510

NG 7 szegecselő /szegecs- 
kiszedő készülék

Kombinált készülék a fűrészláncok szegecseléséhez és a szegecsek 
eltávolításához. 

Cikkszám

5805 012 7520

S 260  
Élezőbak

Könnyű, kézre álló kialakítás, 
egyszerűen a fába üthető,  
a vezetőlemez könnyen  
rögzíthető. Praktikus  
övtáskával együtt. 

Cikkszám

0000 881 0402

L 700  
Élezőbak
Nagyméretű és rendkívül 
erős kialakítás. Egyszerűen  
a fába üthető.

Cikkszám

0000 881 0403

külön 
rendelhető 
tartozékok 
usg láncélező 
készülékhez
(ÁBRA NÉLKÜL)

ELFORGATHATÓ BEFOGÓ  
HEGYES FOGÚ FŰRÉSZLÁN-
COKHOZ 3

Cikkszám

5203 750 1405

ELFORGATHATÓ BEFOGÓ  
SÖVÉNYNYÍRÓ KÉSEKHEZ 3

Cikkszám

5203 750 1400

ELFORGATHATÓ BEFOGÓ  
KÖRFŰRÉSZLAPOKHOZ 3

Cikkszám

5203 750 2800

PEDÁLOS BEFOGÓSZERKEZET

Cikkszám

5203 007 1003

GYÉMÁNT FENŐGÉP

Cikkszám

5203 890 4400

GYÉMÁNT TÁRCSA 3/8" PD3, 
.325" RD3 ÉS 3/8" RD3-HOZ

Cikkszám

5203 757 0906

GYÉMÁNT TÁRCSA 3/8" RDR-HEZ

Cikkszám

5203 757 0901
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Ki mondta, 
hogy ennél  
a kombináció-
nál van jobb 
megoldás?
ƒ

89 Kombimotorok

90 Kombiszerszámok és 

külön rendelhető 

tartozékok

95 Multimotor

96 Multiszerszámok  

és külön rendelhető 

tartozékok
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kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

1  a KM 131 R és KMA 130 R modellek az FSB-KM szegélynyíróval nem használhatók

KOMBIrendszer 
ƒ

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

01  válasszon egyet a két erős 
kombimotor közül!

02  csatlakoztasson hozzá 
egyet a számos kombi- 
szerszám közül, és 
irány a tettek mezeje!

 1 1
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R = körfogantyú 1 üzemanyag nélkül
2  a KM 131 R és KMA 130 R modellek az FSB-KM szegélynyíróval nem használhatók
3 a BG-KM fúvóadapterhez hallásvédelem viselése szükséges
4 a jelmagyarázat a 349. oldalon található
5 Akkumulátor és kombiszerszám nélkül

303. 
oldal

DYNAMIC BT  
HALLÁSVÉDŐ PÁNT

 Bluetooth®-os hallás-
védő pánt az örömteli 
munkavégzéshez!

benzines és  
akkumulátoros 
Kombimotorok
ƒ

•  Ház körüli kertápolási munkákhoz, vala-
mint nagyobb területek gondozásához 

• Erőteljes kombimotorok 

•  Különféle kombiszerszámok

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

KMA 130 R 
 3   4 

36 V • 3,2 kg 5

Könnyű és erőteljes akkumulátoros kombimotor nagy nyomatékkal. 
Három teljesítményfokozat az energiahatékony és alacsony zajszintű 
munkavégzés érdekében. Vállhevederrel. A kombiszerszámok  
a 90. oldalon találhatók. AP vagy AR akkumulátorokkal használha-
tó, amelyhez további kiegészítők szükségesek (30 - 31. oldal). 

KMA 130 R AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4867 011 6824

KM 131 
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 LE • 4,7 kg 1

Nagy teljesítményű gép professzionális munkákhoz. Egyszerűsített 
indítás, stop gomb, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb munka-
végzés érdekében, papír légszűrő, kétkaros fogantyú, 4-MIX® motor.
Cikkszám 4180 200 0587

a megfelelő lítium-ion 
akkumulátorok és  
további, külön rendel-
hető tartozékok

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK

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

Nagy igénybevételt jelentő, professzionális munkákhoz. Egyszerű-
sített indítási rendszer, leállító gomb, nagyobb üzemanyagtartály 
a hosszabb munkavégzés érdekében, papír légszűrő, körfogantyú, 
4-MIX® motor. 

Cikkszám 4180 200 0588
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Kombiszerszá-
mok és külön 
rendelhető  
tartozékok
ƒ

•  Praktikus kombiszerszámok  
különböző feladatokra 

•  Egyszerűen cserélhetőek

•  Átfogó tartozékkínálat

FS-KM  
szegélynyíró 1

Falak, kerítések, sövények és 
utak menti szegélynyíráshoz 
ideális. AutoCut C 26-2 
damilfejjel.  
Tömeg: 1,2 kg 3

Cikkszám

4180 200 0687

FCB-KM  
szélvágó 2

Utak, felhajtók, ágyások mel-
letti gyepszegélyek vágásá-
hoz. Állítható munkamélység. 
Teljes hossz: 92 cm 
Tömeg: 2,0 kg

Cikkszám

4180 740 5002

Külön  
rendelhető 
tartozék: 
szélvágó kés 
(pótkés)
(ÁBRA NÉLKÜL)

Hossz: 20 cm
Cikkszám

4133 713 4101

FS-KM  
szegélynyíró 1

Nagyobb területeken 
található erős, száraz fű 
nyírásához.   
GSB 230-2 fűvágó lappal. 
Teljes hossz: 94 cm 3 
Tömeg: 1,2 kg 3

Cikkszám

4180 200 0475

RTS háti  
hevederrendszer

Hosszabb ideig tartó munkavégzéshez. Testmagassághoz igazítható. 
Az állítható beakasztási magasság kényelmes és ergonomikus mun-
kavégzést tesz lehetővé.  HT 103, HT 133, HTA 85, HTE 60, HT-KM 
magassági ágnyesővel vagy HL-KM 145° sövényvágóval felszerelt 
kombimotorokhoz (a KMA 130 R modellhez nem használható),  
HL 94 C-E, HLA 65, HLA 85 és HLE 71 modellekhez használható. 

Cikkszám

0000 790 4400
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KW-KM  
seprőhenger 2

Járdák és utak sepréséhez. 
Gumilamellás hengerrel és 
védőburkolattal.  
Munkaszélesség: 60 cm 
Teljes hossz: 125 cm 
Tömeg: 7,4 kg 4

Cikkszám

4601 740 4904

1 vaLAmennyi KombiMotorhoz használható 4 védőburkoLAttal
2  kizáróLAg körfogantyús  (R) kombimotorokhoz használható 5 a tényleges vágáshossz a megadott vezetőlemezhossznál kisebb
3 vágóeszköz és védőburkoLAt nélkül

KB-KM  
seprőkefe 2

A kemény sörték eltávolítják 
a szennyeződést a mélyedé-
sekből is. Ellentétes forgási 
irány. Védőburkolattal.  
Munkaszélesség: 60 cm 
Teljes hossz: 125 cm 
Tömeg: 6,4 kg 4

Cikkszám

4601 740 4905

BF-KM  
talajmaró 1

A talaj átszellőztetéséhez és 
megműveléséhez. Védőbur-
kolattal.  
Munkaszélesség: 22 cm 
Teljes hossz: 100 cm 
Tömeg: 4,1 kg

Cikkszám

4601 740 5000

FH-KM 145°  
bozótvágó 1

Szűk helyeken végzendő 
talaj menti vágási és nyírási 
munkákhoz. Fokozatosan 
állítható hajtómű, helyta-
karékos szállítási pozíció. 
Vágáshossz: 25 cm 
Teljes hossz: 126 cm 
Tömeg: 2,1 kg

Cikkszám

4243 740 5006

HL-KM 0°  
sövényvágó 2

Magas és széles sövények 
formára vágásához.  
Vágáshossz: 50 cm 
Teljes hossz: 107 cm 
Tömeg: 1,7 kg

Cikkszám

4243 740 5000

BG-KM  
fúvóadapter 1

Gyorsan és egyszerűen 
megszabadítja az utakat és 
egyéb felületeket a lombtól 
és a levágott fűtől. Nagy 
fúvóteljesítmény.  
Teljes hossz: 89 cm 
Tömeg: 1,8 kg

Cikkszám

4606 740 5000

Külön  
rendelhető 
tartozék: 
Ívelt, lapos 
fúvócső

Cikkszám

4606 701 8301

HL-KM 145°  
sövényvágó 2

Magas sövények nyírásához, 
valamint talaj menti nyírási 
munkákhoz. Fokozatosan 
állítható hajtómű, helytakaré-
kos szállítási pozíció. 
Teljes hossz: 148 - 158 cm 
Tömeg: 2,4 kg

Vágáshossz: 50 cm

Cikkszám

4243 740 5003

 
Vágáshossz: 60 cm

Cikkszám

4243 740 5008

HT-KM magas-
sági ágnyeső 2

Magas ágak precíz levágá-
sához. Kompakt kialakítás be-
épített döntési irányjelzővel.

Vezetőlemezhossz: 30 cm 5  
Teljes hossz: 126 cm 
Tömeg: 1,3 kg

Cikkszám

4182 200 0160

Hordtáska

Ideális a kombimotor és  
az FS-KM vagy a HL-KM 
kombiszerszámok szállítására 
és tárolására. KM 131 R, 
HSA 66, HSA 86, HLA 65, 
BGA 86, BGA 100 modellek-
hez használható.

Cikkszám

0000 881 0507

Késvédő

Nemesacélból. Védi  
a sövénynyíró kés csúcsát  
a sérülésektől a fal- és  
talajközeli munkák során.

Cikkszám

4237 792 9006

Hajlított 
hajtómű

HT-KM und HL-KM (0°-os 
modellhez) kombiszerszá-
mokhoz.

Cikkszám

4138 640 0201
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Benzines kombimotorok

KM 131 4180 200 0587 36,3

KM 131 R 4180 200 0588 36,3

Akkumulátoros kombimotor

KMA 130 R 4867 011 6824 –

 aLApfelszereltség
E = ErgoStart
R = körfogantyú

Csőhosszabbítók

Alumínium csőhosszabbító HT-KM és HL-KM kombiszerszámokhoz.
Hatótávolság: 50 cm  
Tömeg: 0,6 kg

Cikkszám 0000 710 7100

Acél csőhosszabbító HT-KM kombiszerszámokhoz. 
Hatótávolság: 1 m  
Tömeg: 1,4 kg

Cikkszám 4140 710 7131

Nagyon könnyű, szénszálas csőhosszabbító HT-KM és HL-KM kombi-
szerszámokhoz. Alumínium üreges tengellyel.  
Hatótávolság: 1 m 
Tömeg: 0,9 kg

Cikkszám 0000 710 7102
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1,4 / 1,9 – 4,4 4 101 110 6,1 / 6,5 4-MIX® 21 68 965 81 1.300 92 ⬤ – ⬤

1,4 / 1,9 – 4,4 4 101 110 6,1 / 6,5 4-MIX® 21 68 965 81 1.300 92 ⬤ ⬤ ⬤

– 36 3,2 5 91 102 5,0 / 5,0 – 15 57 815 67 1.110 92 – ⬤ ⬤

1 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A) 4 Üzemanyag nélkül 6 Fúvóüzemben
2 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s2 5 Akkumulátor és kombiszerszám  

   nélkül
7 Fúvóka nélkül

3 max. alkalmazható kombiszerszámok száma

5

93KOMBIRENDSZER ÉS MULTIRENDSZER



 

 

 

 
 

 

kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosoabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

Multirendszer 
ƒ

02 Egyszerű kezelhetőség 

04 helytakarékos tárolás

01 egyszerű 
inídtás

Válasszon ki egyet  
a hét multiszerszám 
közül, és kezdődhet 
a munka!

03 Kényelmes szállítás

technológia

01  MOTORTECHNOLÓGIA PAPÍR LÉGSZŰRŐVEL 
Az indítás megkönnyítése érdekében a karburátor kézi 
üzemanyag-szivattyúval rendelkezik. A fordulatszám gyors fel-
pörgéséről a gyorsító szivattyú gondoskodik. A papír légszűrő 
megbízhatóan védi a motort a portól és a szennyeződéstől.

02  TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ   
A motorvezérlés valamennyi kezelőeleme egy kézzel  
irányítható. Ezáltal a kezelés egyszerű és megbízható.

kényelem

03  SZÁLLÍTÁSI FOGANTYÚ 
A külön fogantyú megkönnyíti a STIHL multirendszer  
megemelését és szállítását. 

04  LEHAJTHATÓ KERET 
A STIHL multirendszer még felszerelt szerszámmal is  
gyorsan és könnyedén összecsukható, így helytakarékosan 
szállítható és tárolható.

KOMBIRENDSZER ÉS MULTIRENDSZER94
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1 Üzemanyag és szerszám nélkül
2 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
3 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s 2

MultiMotor
ƒ

•  Gyepápoláshoz, talajmegmunkáláshoz  
és területtisztításhoz

• Erőteljes multimotor

•  Különböző multiszerszámokkal  
kombinálható 

•  A lehajtható keretnek köszönhetően  
könnyen szállítható
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MultiMotor

MM 56 4604 011 5401 27,2 0,85 / 1,2 8,3 94 102 4,1 / 5,1

A kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

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

Gyepápoláshoz, talajmegmunkálási és területtisztítási munkákhoz.  
A STIHL multiszerszámokkal kombinálható. Összecsukható váz  
a könnyebb szállítás érdekében, egyszerűsített indítási folyamat, 
leállító gomb, papír légszűrő.

Cikkszám 4604 011 5401
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Multiszerszá-
mok és külön 
rendelhető 
tartozékok
ƒ

•  Praktikus multiszerszámok  
a legkülönfélébb feladatokhoz

•   Szerszámcsere pillanatok alatt

BF-MM  
talajmaró

A talaj átforgatásához. 
Felaprózza a nehéz, agyagos 
talajt is.  
Munkaszélesség: 22 cm  
Tömeg: 2,0 kg

Cikkszám

4601 740 4605

BK-MM  
talajlazító

Precíz munkákhoz ideális.  
Elosztja a finom, homokos 
talajt, és felaprózza a kemény 
földet.

Munkaszélesség: 22 cm  
Tömeg: 2,0 kg

Cikkszám

4601 740 4606

RL-MM gyep-
szellőztető 1

A gyökerek növekedésének 
javítása érdekében. Egyenle-
tes vágásokat készít a gyep 
talajába, így gondoskodva az 
optimális tápanyagellátásról 
és az átszellőztetésről.   
Munkaszélesség: 20 cm  
Tömeg: 2,0 kg

Cikkszám

4601 740 4600

FC-MM  
szélvágó 1

Mély, gyökérszintig hatoló 
vágásának köszönhetően  
optimális szélvágáshoz.  
Tömeg: 0,8 kg

Cikkszám

4601 740 4603

MF-MM moha-
eltávolító 1

A gyepen kialakuló  
moharéteg eltávolítására.  
Védőburkolattal.                  
Munkaszélesség: 50 cm  
Tömeg: 8,3 kg

Cikkszám

4601 740 4601

KB-MM  
seprőkefe 2

Térkő vagy egyenetlen 
terméskő burkolatok  
tisztításához.      
Munkaszélesség: 60 cm 
Tömeg: 4,2 kg

Cikkszám

4601 740 4602
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Munkamély-
ség-határoló

A szerszám enyhe meg- 
emelésével és mélyebbre  
nyomásával megváltoztatja  
a munkamélységet és  
a sebességet a talaj  
megmunkálása során.

Cikkszám

4601 740 4800

Pótsúly

Ideális kiegészítő a talajma-
rási és talajlazítási munkák-
hoz. Megnöveli a szerszámra  
nehezedő nyomást, melynek 
köszönhetően a gép még  
mélyebbre hatol a talajban.  
BF-MM és BK-MM modellek-
hez használható. 

Cikkszám

4601 730 4500

Futómű

Lehetővé teszi a szerszám 
enyhe megemelését, csök-
kentve a súrlódási ellenállást 
a mohaeltávolítás és a seprés 
során. Könnyen irányítható.

MF-MM 1, KW-MM 2 és 
KB-MM 2 modellekhez hasz-
nálható.

Cikkszám

4601 007 1008

KW-MM  
seprőhenger 2

Utak, járdák tisztításához.  
Eltávolítja a szennyeződése-
ket, homokot, kavicsot és az 
avart is. Védőburkolat nélkül.  
Munkaszélesség: 60 cm  
Tömeg: 3,7 kg

Cikkszám

4601 740 4604

1 Futómű hasznáLAta ajánlott
2 Futómű hasznáLAta szükséges
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A gyep csak  
a megfelelő 
fűnyírógéppel 
lesz tökéletes
ƒ
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segítség a fűnyírógép 
kiválasztásához 
ƒ

Az ápolt gyephez vezető úton az első lépés a megfe-
lelő fűnyírógép kiválasztása. Valamennyi modellünk 
egyesíti magában az elsőrangú minőséget, az átgon-
dolt felszereltségi jellemzőket, valamint a vonzó for-
matervet. Egyetlen eldöntendő kérdés marad: hogyan 
nyírná a legszívesebben a gyepet: automatikusan, 
kézzel vagy a vezetőülésből? A kényelemre, a mozgás 
szabadságára, a nagy teljesítményre vagy az alacsony 
zajszintre helyezi a hangsúlyt?

Valamennyi fűnyíró modell különleges tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. Segítséget nyújtunk Önnek, hogy 
megtalálja az egyedi elvárásainak leginkább megfelelő 
fűnyírógépet.

Robotfűnyírók

Tökéletes gyep, fáradság nélkül az iMOW® robotfűnyírókkal. Kisebb, 
közepes méretű és nagyobb füves területek teljesen automatikus, 
gyors és folyamatos gondozásához.

• Teljesen automatikus fűnyírás 

• Optimális eredmény gyors, halk és hatékony működéssel

•  Egyszerű, magától értetődő kezelés - az iMOW® C modelleknél 
akár az applikáción keresztül is
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Fűnyíró traktorok

A fűnyíró traktorokkal nagy füves területek nyírhatók le gyorsan  
és kényelmesen.

• Nagy nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek  
köszönhetően

• Idő- és energiatakarékos üzem

• Kényelmesen elérhető kezelőszervek

Fűnyírógépek

A fűnyírógépek a kisebb, közepes méretű és nagyobb kertek kézi 
nyírására alkalmasak. A terület mérete és az előnyben részesített 
üzemeltetési forma függvényében mindenki megtalálhatja az igé-
nyeinek megfelelő benzinmotoros, akkumulátoros vagy elektromos 
modellt. 

Benzinmotoros fűnyírógépek 

Ha a teljesítmény és a lenyírható terület mérete a legfontosabb 
szempont, a benzinmotoros fűnyírógépeket érdemes választani.

•  Az erős benzinmotorok elsősorban nagyobb füves területeken, 
hosszabb munkavégzésre alkalmasak

• Függetlenek az áramellátástól

Akkumulátoros fűnyírógépek

Mindazoknak, akik a fűnyírás során is szeretik a kábel nélküli, környe-
zetbarát és rugalmas megoldásokat, ráadásul előnyben részesítik a 
halk munkavégzést.

• Kábel nélküli, rugalmas fűnyírás

• Csendes és erős működés a STIHL lítium-ion akkumulátoroknak 
köszönhetően

• Fordulékony és könnyen irányítható gépek

Elektromos fűnyírógépek 

Az elektromos fűnyírógépek ideálisak abban az esetben, ha halk, 
füstgázkibocsátás nélküli munkavégzésre van szükség, amely nem 
zavarja a szomszédokat.

• Kimondottan halk működés

• Kis karbantartási és gondozási igény

• Könnyű gépek
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 Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
További információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

robotfűnyírók 
ƒ

02  csekély  
karbantartási 
igény

01 biztonsági funkciók

06 egyszerű kezelhetőség

07 Automatikus nyírás

03 hajtott kerekek 

Optimális  
teljesítmény

áttekinthető  
menürendszer 

Technológia

01  MOZGÓ BURKOLAT ÉRZÉKELŐKKEL 
Az erős kialakítású burkolat védi az iMOW robotfűnyírókat  
az időjárás hatásaival és az akadályokkal szemben. Beépített 
érzékelők észlelik, ha az iMOW nekiütközik valaminek, és irány-
váltást kezdeményeznek.

02  MULCSOZÓ NYÍRÓSZERKEZET 
A stabil mulcsozó kés törésbiztos, és bármilyen fű esetén 
is szép nyírási képet ad. A kés minden leállítást követően 
automatikusan megváltoztatja a forgásirányát, így a pengék 
egyenletesen kopnak. A kés szerszám nélkül cserélhető.

03  MAXIMÁLIS EMELKEDŐ 
Az RMI 6 modellek akár 45 %-os emelkedőkkel is megbirkóznak.

04  ADAPTIVE SLOPE SPEED DŐLÉSÉRZÉKELŐ 
Az iMOW robotfűnyírók a dőlésérzékelő jeleit folyamatosan 
nyomon követve automatikusan hozzáigazítják a sebességet az 
egyenetlen terep adottságaihoz.

kényelem

05   KEZELŐPANEL 
A beépített kijelzővel rendelkező kezelőpanel a beállításra,  
a programozásra és a gépre vonatkozó információk gyors 
kijelzésére szolgál. Az RMI 6 modelleknél a kezelőpanel kiemel-
hető, valamint a gépek kézi irányítással is működtethetők. 

06  HOZZÁFÉRÉS MOBILALKALMAZÁSON  
KERESZTÜL 
A modellnevükben a „C” megjelölést tartalmazó iMOW® robot-
fűnyírók az iMOW® alkalmazáson keresztül is irányíthatóak. 
Ezáltal bizonyos beállítások táblagépen vagy okostelefonon 
keresztül is elvégezhetők.

07  DINAMIKUS NYÍRÁSI TERV 
   A dinamikus nyírási terv segítségével minden napra megad-
ható egy időablak, amelyen belül az iMOW® robotfűnyírók 
üzemelhetnek. Az így definiált aktív időszakokon belül a gép 
automatikusan határozza meg, hogy az optimális eredmény 
eléréséhez pontosan mikor kell lenyírni a gyepet.

04 

05 
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C = Hozzáférés applikáción keresztül P = erősebb modell
1 a jelmagyarázat a 349. oldalon található

2 A telepítés külön díj ellenében történik. Ezzel kapcsoLAtban kérjük, keresse  
   iMOW® szakkereskedőinket! A beüzemeléshez telepítő csomag vásárlása is     
   szükséges.

robotfűnyírók
ƒ

•  Teljesen automatikus fűnyírás

•  Intuitív kezelés – akár alkalmazáson  
keresztül is

•  Időjárástól független és rugalmas  
időbeosztású fűápolás

Rmi 422
 1

800 m2-ig

Teljesen automatikus robotfűnyíró max. 800 m2 nagyságú füves 
terület nyírásához. A mulcsozó funkciónak köszönhetően a levágott 
fűnyesedék természetes trágyaként hasznosul. A szállítási csomag 
tartalma: dokkoló állomás, 4 db rögzítő, iMOW® vonalzó. 

Akkumulátorkapacitás: 40 Wh  
Munkaszélesség: 20 cm

cikkszám 6301 011 1458

Rmi 422 PC
 1

1.700 m2-ig • Hozzáférés applikáción keresztül

Teljesen automatikus robotfűnyíró max. 1.700 m2 nagyságú füves 
terület nyírásához. A mulcsozó funkciónak köszönhetően a levágott 
fűnyesedék természetes trágyaként hasznosul. A szállítási csomag 
tartalma: dokkoló állomás, 4 db rögzítő, iMOW® vonalzó. Applikáción 
keresztüli hozzáférés. 

Akkumulátorkapacitás: 80 Wh  
Munkaszélesség: 20 cm 

cikkszám 6301 011 1468

További változatok: RMI 422 P 

lásd a táblázatot a 106. oldalon
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C = hozzáférés applikáción keresztül 1  a jelmagyarázat a 349. oldalon található
P = erősebb modell

2 A telepítés külön díj ellenében történik. Ezzel kapcsoLAtban kérjük, keresse  
   iMOW® szakkereskedőinket! A beüzemeléshez telepítő csomag vásárlása is  
   szükséges.

Rmi 632
 1

3.000 m2-ig

Teljesen automatikus robotfűnyíró nagyméretű füves területekhez 
max. 3.000 m2-ig. A mulcsozó funkciónak köszönhetően a levágott 
fűnyesedék természetes trágyaként hasznosul. A szállítási csomag 
tartalma: dokkoló állomás, 4 rögzítő, iMOW® vonalzó. 

Akkumulátorkapacitás: 130 Wh 
Munkaszélesség: 28 cm 

Cikkszám 6309 012 1435

Rmi 632 PC
 1

5.000 m2-ig • Hozzáférés applikáción keresztül

Teljesen automatikus robotfűnyíró nagyméretű füves területek-
hez 5.000 m2-ig. A mulcsozó funkciónak köszönhetően a levágott 
fűnyesedék természetes trágyaként hasznosul. A szállítási csomag 
tartalma: dokkoló állomás, 4 rögzítő, iMOW® vonalzó. Applikáción 
keresztüli hozzáférés. 

Akkumulátorkapacitás: 194 Wh 
Munkaszélesség: 28 cm 

Cikkszám 6309 012 1405

A robotfűnyírók külön 
rendelhető tartozékai 

A 106. OLDALON TALÁLHATÓK

 

      app

Az iMOW® applikációval a fűnyírás gyerekjáték!   

Az iMOW® applkáció segítségével az iMOW® robotfűnyíró okos 
otthon rendszerré válik. Az iMOW® C modelleket bárhonnan 
elérheti tabletről vagy okostelefonról. Az intuitív kezelőfelületnek 
köszönhetően azonnal láthatja a gép aktuális működési adatait, és 
módosíthatja a beállításokat. 
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 aLApfelszereltség 1   A telepítés külön díj ellenében tör-
ténik. Ezzel kapcsoLAtban kérjük, 
keresse iMOW® szakkereskedőinket! 

2   Ideális körülmények között (nincse-
nek akadályok, aLAkzatok és emel-
kedők a területen), a megadott 
maximális területre vonatkozóan

3 akkumulátorral
C = hozzáférés applikáción keresztül 4   A KwA/KpA bizonytaLAnsági 

tényezők az RL 2006/42/
ECRS irányelv szerint 
értendők

P = erősebb modell

Külön  
rendelhető 
tartozékok  
robotfű-
nyírókhoz

ƒ

• Telepítés

• Védelem

• Mulcsozó kés

• Kerekek

Telepítő  
csomag S

A telepítő csomag tartalma:

150 m (tekercs) határoló 
huzal Ø 3,4 mm, 150 db 
rögzítő szeg,   
3 db huzalösszekötő

Cikkszám

6909 007 1053

Telepítő  
csomag L

A telepítő csomag tartalma: 
2x200 m (tekercs) határoló 
huzal Ø 3,4 mm, 375 db 
rögzítő szeg,   
7 db huzalösszekötő 

Cikkszám

6909 007 1054

Határoló  
huzal

Határoló huzal a telepítéshez.

ARB 151 
150 m (tekercs), Ø 3,4 mm

Cikkszám

0000 400 8631

ARB 501 
500 m (tekercs), Ø 3,4 mm

Cikkszám

0000 400 8626

AFN 075

Rögzítő szegek a határoló 
huzal rögzítéséhez.  
75 db/csomag

Cikkszám

6301 007 1011
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robotfűnyírók

RMI 422 5 6301 011 1458 800 35

RMI 422 P 5 6301 011 1438 1.500 40

RMI 422 PC 5 6301 011 1468 1.700 40

RMI 632 6 6309 012 1435 3.000 45

RMI 632 PC 6 6309 012 1405 5.000 45
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20 20 – 60 16 60 4.450 lítium-ion 9,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤

20 20 – 60 25 60 4.450 lítium-ion 9,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤

20 20 – 60 28 60 4.450 lítium-ion 10,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

28 20 – 60 35 120 3.150 lítium-ion 14,0 59 / 64 7 48 / 53 7 3 62 / 67 7 ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

28 20 – 60 50 185 3.150 lítium-ion 14,0 59 / 64 7 48 / 53 7 3 62 / 67 7 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

5  Nem tartozik a 2000/14/EC zajkibo-
csátási irányelv előírásai alá,  
a KwA bizonytaLAnsági tényező 2 
dB[A] az RL 2006/42/ECRS irányelv 
szerint

6  Nem tartozik a 2000/14/EC zajkibo-
csátási irányelv előírásai alá,  
a KwA bizonytaLAnsági tényező 3 
dB[A] az RL 2006/42/ECRS irányelv 
szerint

7  Ezek a zajkibocsátási értékek vaLAmennyi RMI 6 modellre (azaz az RMI 632,  
és az RMI 632 PC modellekre) a szériafelszereltség helyett az ALM 030 tarto-
zék (cikkszám: 6909 007 1022), illetve a 30 cm-es kés (cikkszám: 6909 007 1004) 
hasznáLAtánál érvényesek.

Dokkoló  
állomás

Kiegészítő dokkoló állomás 
(pl. nyaralóba). 

ADO 401 
RMI 4 modellekhez

Cikkszám

6909 430 9620

ADO 601  
RMI 6 modellekhez

Cikkszám

6909 430 9625

AIP 602

Lecsukható napfénytető 
a dokkoló állomáshoz. 
Opcionális napvédő a robot-
fűnyíró felmelegedéstől 
és szennyeződésektől való 
megóvásához.

Cikkszám

6909 780 5405

ADV 010

Huzalösszekötő a határoló 
huzal összekötéséhez.

10 db/csomag

Cikkszám

6909 007 1091

AVS 100

Nehéz első kerekek nagyon 
egyenetlen terephez. 

Cikkszám

6909 007 1052

Tapadó profi-
lú kerekek

Nagyobb tapadású hajtott 
kerék, 2 darab.

ART 220  
RMI 4 modellekhez

Cikkszám

6909 700 0425

ART 240  
RMI 6 modellekhez

Cikkszám

6909 700 0412

AKM 100  
kiegészítő  
kisebb  
területekhez
(ÁBRA NÉLKÜL)

100 m2-nél kisebb nyírási 
terület vagy 175 m-nél 
rövidebb határoló huzal 
esetén az AKM 100 modult 
is telepíteni kell. 

Cikkszám

6909 007 1089
Abo 600

Tárolódoboz iMOW robot-
fűnyírókhoz.

Cikkszám

6909 900 3901

ALM 030

Hosszabb kés (30 cm) az 
RMI 6 modellekhez.

Cikkszám

6909 007 1022
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 Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
További információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

Technológia

01  KÖZVETLEN MEGHAJTÁS 
A kés közvetlen meghajtása gondoskodik a hatékony ener-
giafelhasználásról, valamint nagyobb terület lenyírását teszi 
lehetővé egy akkumulátortöltéssel.

02  ÁRAMLÁSOPTIMALIZÁLT KÉS 
Az áramlásoptimalizált kés nem kavar fel több levegőt a szük-
ségesnél. A minimális ellenállás hosszabb működési időt tesz 
lehetővé két akkumulátortöltés között. A motor tengelyét a 
késen kialakított görbülési zóna védi.

03  ECO ÜZEMMÓD 
Az Eco üzemmód bekapcsolásakor a fűnyírógép motor jának 
fordulatszáma automatikusan a szükséges teljesít ményhez 
igazodik. A STIHL akkumulátoros fűnyírógépek így különösen 
kevés energiát fogyasztanak, és nagyobb területet képesek 
lenyírni egy akkumulátortöl téssel.

04  KÖZPONTI VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS 
A központi vágásmagasság-állítás a rugós rásegítésnek kö-
szönhetően könnyedén állítható a kívánt fokozatba. Az aktuális 
magasságot egy skála mutatja.

kényelem

05  KOMFORT-TOLÓKAR 
A lehajtható komfort-tolókar egyszerűvé teszi a kezelést 
fűnyírás közben és a fűgyűjtő kosár kiemelésekor. Ráadásul 
lehajtott tolókarral a fűnyírógép helytakarékosan tárolható  
és szállítható. A tolókar szerszám nélkül igazítható a test- 
magassághoz.

06   FELHAJTHATÓ FEDELŰ FŰGYŰJTŐ KOSÁR 
TELÍTETTSÉGJELZŐVEL 
A műanyag fűgyűjtő kosár a billentőmechanizmusnak köszön-
hetően különösen egyszerűen nyitható fel és üríthető ki. A 
fűnyírás közben keletkező légáram a fűgyűjtő kosárba vezeti  
a lenyírt füvet, és gondoskodik a kosár optimális megtöltéséről. 
A levegő a kosáron lévő lamellákon keresztül, oldalirányban tá-
vozik a talaj felé, így a felhasználó védve van a fűnyírógép által 
felkavart szennyeződésekkel szemben. A telítettségjelző  
a megfelelő időpontban jelzi az ürítés esedékességét.

fűnyírógépek 
ƒ

04  Kényelmes beállítás

06  Egyszerű  
kezelhetőség

05 Kényelmes  
irányítás

03 gazdaságos üzemeltetés

01 Hatékony  
motor

02 Precíz 
nyírás
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T = Fix sebességű kerékhajtás

1 Nettó tömeg üzemanyagok nélkül

A 2-es család 
benzinmotoros  
fűnyírógépei
ƒ

•  Hobbikertészeknek és magáncélú  
felhasználásra

•  Praktikus fűnyírógépek közepes  
méretű területekhez

• Porfestett acéllemez burkolat

• Hatékony benzinmotorok

• Egyszerű, erős kialakítás

RM 248 T
140 cm3 • 2,1 kW / 2,8 LE • 27,0 kg 1

Jól irányítható benzinmoto ros fűnyírógép 46 cm-es munkaszéles-
séggel, közepes méretű füves területekhez. Központi vágásmagas-
ság-állítás, lehajtható tolókar, fix sebességű kerékhajtás. 55 literes 
fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám 6350 011 3433

További változatok: RM 248 

lásd a táblázatot a 120. oldalon

RM 253 T
150 cm3 • 2,2 kW / 3,0 LE • 28,0 kg 1

Fordulékony benzinmoto ros fűnyírógép 51 cm-es munkaszéles-
séggel, közepes méretű és nagy füves területekhez. Központi 
vágásmagasság-állítás, lehajtható tolókar, fix sebességű kerékhajtás. 
55 literes fűgyűjtő kosárral. 

Cikkszám 6371 011 3418

További változatok: RM 253 

lásd a táblázatot a 120. oldalon

a fűnyírógépekhez illő 
tartozékok 

A 118. OLDALON TALÁLHATÓK
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T = Fix sebességű kerékhajtás 1 Nettó tömeg üzemanyagok nélkül
X = Takarékos modell

A 4-es család 
benzinmotoros  
fűnyírógépei

ƒ

•   Hobbikertészeknek és magáncélú  
felhasználásra, magasabb igényekhez

• Közepes és nagyobb füves  
területekhez

•  41 és 46 cm-es munkaszélesség

• Nagy teljesítményű motorok

• Hosszú élettartamú polimer ház

RM 443 T
140 cm3 • 2,1 kW / 2,8 LE • 25,0 kg 1

Kompakt benzinmotoros fűnyírógép 41 cm-es munkaszélességgel, 
közepes méretű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, 
nagyon puha markolat, QuickFix gyorsrögzítők, könnyen gördülő ke-
rekek, fix sebességű kerékhajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjel-
zővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám 6338 011 3415

További változatok: RM 443 

lásd a táblázatot a 120. oldalon

RM 448 T
150 cm3 • 2,1 kW / 2,8 LE • 26,0 kg 1

Erős benzinmo toros fűnyírógép 46 cm-es munkaszélességgel, 
közepes mére tű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, 
lehajtható tolókar nagyon puha markolattal, QuickFix gyorsrögzítők, 
fix sebességű kerékhajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjel zővel 
ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám 6358 011 3411
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RM 448 tx
150 cm3 • 2,1 kW / 2,8 LE • 26,0 kg 1

Erős benzinmo toros fűnyírógép 46 cm-es munkaszélességgel, 
közepes mére tű füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, 
lehajtható tolókar nagyon puha markolattal, QuickFix gyorsrögzítők, 
fix sebességű kerékhajtás. Felhajtható fedelű, telítettségjel zővel 
ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám 6358 011 3431
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T = Fix sebességű kerékhajtás 1 Nettó tömeg üzemanyagok nélkül
V = Fokozatmentesen állítható  
      kerékhajtás

Az 5-ös család 
benzinmotoros  
fűnyírógépei
ƒ

• Fokozottabb magáncélú felhasználásra

• Nagyobb területek nyírásához

•  Kompakt és nagy teljesítményű gépek

• Egyfokozatú kerékhajtással is

• Strapabíró polimer ház

RM 545 T
163 cm3 • 2,4 kW / 3,3 LE • 29,0 kg 1

Kompakt, rendkívül erős kialakítású és nagy teljesítményű benzin-
motoros fűnyírógép 43 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű 
füves területek hez. Központi vágásmagasság-állítás, 3 fokozatban 
állítható magasságú és lehajtható tolókar, fix sebességű kerékhajtás. 
Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 60 l-es fűgyűjtő 
kosárral. 

Cikkszám 6340 011 3407

RM 545
163 cm3 • 2,4 kW / 3,3 LE • 27,0 kg 1

Kompakt, rendkívül erős kialakítású és nagy teljesítményű benzin-
motoros fűnyírógép 43 cm-es munkaszélességgel, közepes méretű 
füves területek hez. Központi vágásmagasság-állítás, 3 fokozatban 
állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telí-
tettségjelzővel ellátott, 60 l-es fűgyűjtő kosárral. 

Cikkszám 6340 011 3402
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A 6-os család 
benzinmotoros  
fűnyírógépei
ƒ

•  Igényes magáncélú felhasználásra  
és kertészek számára

• Nagy füves területek nyírására

• 3 az 1-ben funkció: vágás, mulcsozás  
és összegyűjtés

• Nagy teljesítményű motorok

•  Hosszú élettartamú alumínium ház

RM 655 v
173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 LE • 46,0 kg 1

Professzionális kialakítású, nagy teljesítményű benzinmotoros 
fűnyírógép 53 cm-es munkaszélességgel, nagy füves területekhez. 
Multi-kés a fű levágásához, összegyűjtéséhez és mulcsozáshoz.  
A kényelmes és hatékony munkavégzést a központi vágásmagas-
ság-állítás, a nagyon puha markolattal ellátott komfort-tolókar, 
valamint a fokozatmentesen állítható kerékhajtás segíti.  
Felhajtható  fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 70 l-es fűgyűjtő 
kosárral. A mulcsozó betét a fűnyírógép alaptartozéka.

Cikkszám 6374 011 3401
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R = mulcsozásra alkalmas fűnyíró 1 Nettó tömeg üzemanyag nélkül
T = Fix sebességű kerékhajtás

Az R család 
benzinmotoros  
fűnyírógépei
ƒ

•   Igényes magáncélú felhasználásra  
és kertészek számára

• Speciális fűnyírók különleges  
felhasználási célokra

• Kiválóan alkalmasak mulcsozásra vagy 
oldalsó kidobással történő nyírásra is 
(RM 3 RT)

RM 2 R
149 cm3 • 2,1 kW / 2,8 LE • 22,0 kg 1

Mozgékony, hatékony benzinmotoros mulcsozó fűnyírógép 46 cm-es 
munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. A kényelmes 
munkavégzést a tengelyenként állítható vágásmagasság-állítás és a 
nagyon puha markolat. Egyszerűbb szállítás a Quick-Fix gyorsrögzí-
tőknek és a lehajtható tolókarnak köszönhetően.

Cikkszám 6357 011 3405

RM 3 RT
163 cm3 • 2,4 kW / 3,3 LE • 30,0 kg 1

Különösen fordulékony, 48 cm munkaszélességű, erős multi-fűnyíró 
oldalsó kidobással is, nagyobb füves területekre. Háromkerekes 
kivitel elforduló első kerékkel. Elöl kerekenkénti, hátul tengelyen-
kénti vágásmagasság-állítás. Nagyon puha markolat, fix sebességű 
kerékhajtás.  

Cikkszám 6361 011 3415

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK
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Akkumulátoros  
fűnyírógépek
ƒ

•   Hobbikertészeknek és magáncélú  
felhasználásra

•   Csendes és füstgázkibocsátás nélküli 
működés a STIHL lítium-ion akkumulá-
toroknak köszönhetően

•  Fordulékony és könnyen  
irányítható gépek

•  Kábel nélküli, kényelmes fűnyírás

RMA 235
 2   

36 V • 14,0 kg 1

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 33 cm-es  
munkaszélességgel, kisebb füves területekhez. Automatikus  
fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel  
a hosszabb működési idő biztosításához. Központi vágásmagas-
ság-állítás, 2 fokozatba állítható magasságú és lehajtható tolókar. 
 Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő 
kosárral. 

RMA 235 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 6311 011 1411

RMA 235 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 6311 200 0011

RMA 235 AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 6311 200 0008

RMA 339
2  

36 V • 14,0 kg 1

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 37 cm-es munka- 
szélességgel, kis és közepes méretű füves területekhez. Automati-
kus fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel  
a hosszabb működési idő biztosításához. Központi vágásmagas-
ság-állítás, állítható magasságú és lehajtható tolókar.  Felhajtható 
fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral.  

RMA 339 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK 
Cikkszám 6320 011 1415

RMA 339 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL  

Cikkszám 6320 011 1440

RMA 339 AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 6320 011 1441
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RMA 443 C
  2  

36 V • 21,0 kg 1

Fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 41 cm-es munkaszéles-
séggel,közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordu-
latszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb 
működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzést a központi 
vágásmagasság-állítás, valamint az állítható magasságú és lehajtható 
komfort-tolókar segíti. Felhajtható fedelű, telítettség jelzővel ellá-
tott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral. 

RMA 443 C AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 6338 011 1411

az akkumulátorok töltési 
ideje és az üzemidők   
A 34. OLDALON TALÁLHATÓK

RMA 448 tC
  2  

36 V • 24,0 kg 1

A legnagyobb teljesítményű akkumulátoros fűnyírógép 46 cm-es 
munkaszélességgel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus 
fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb 
működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzést a központi 
vágásmagasság-állítás, a bekapcsolható kerékhajtás, valamint az 
állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar segíti. Felhajtható 
fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

RMA 448 TC AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 6358 011 1421

RMA 443
  2  

36 V • 20,0 kg 1

Fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 41 cm-es munkaszéles-
séggel, közepes méretű füves területekhez. Automatikus fordu-
latszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel a hosszabb 
működési idő biztosításához. A kényelmes munkavégzésta központi 
vágásmagasság-állítás, a bekapcsolható kerékhajtás, valamint az 
állítható magasságú és lehajtható tolókar segíti. Felhajtható fedelű, 
telítettség jelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

RMA 443 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 6338 011 1401

RMA 339 C
 2   

36 V • 16 kg 1

Könnyű, fordulékony akkumulátoros fűnyírógép 37 cm-es munkaszé-
lességgel, kis és közepes méretű füves területekhez. Automatikus 
fordulatszám-szabályozással és áramlásoptimalizált késsel  
a hosszabb működési idő biztosításához. Központi vágásmagasság- 
állítás, állítható magasságú és lehajtható komfort-tolókar. Felhajt- 
ható fedelű, telítettség jelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral.  

RMA 339 C AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 6320 011 1420

RMA 339 C AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 6320 011 1442

RMA 339 C AK 30 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 6320 011 1443
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Elektromos  
fűnyírógépek
ƒ

•  Magáncélú felhasználásra

•   Kis és közepes méretű területekhez

• Nagy teljesítményű elektromotorokkal

• Csendes működés

•  Könnyen szállíthatóak

RME 235
1,2 kW • 13,0 kg

Könnyű, kompakt elektromos fűnyírógép 33 cm-es munkaszélességgel, 
kis füves területekhez. Központi vágásmagasság-állítás, 2 fokozatba 
állítható magasságú és lehajtható tolókar. Felhajtható fedelű, telített-
ségjelzővel ellátott, 30 l-es fűgyűjtő kosárral. 

Cikkszám 6311 011 2413

RME 339
1,2 kW • 14,0 kg

Könnyű, kompakt elektromos fűnyírógép 37 cm-es munkaszélességgel, 
kis füves területekhez. A kényelmes kezelhetőséget a központi vágásma-
gasság-állítás, valamint a 2 fokozatba állítható magasságú, tolókar segíti. 
Felhajtható fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 40 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám 6320 011 2405

RME 443
1,5 kW • 22,0 kg

Nagy teljesítményű elektromos fűnyírógép 41 cm-es munkaszé-
lességgel, kis és közepes méretű füves területekhez. A kényelmes 
kezelhetőséget a központi vágásmagasság-állítás, valamint a 2 foko-
zatba állítható magasságú és lehajtható tolókar segíti. Felhajtható 
fedelű, telítettségjelzővel ellátott, 55 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám 6338 011 2405

ROBOTFŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓGÉPEK, FŰNYÍRÓ  
TRAKTOROK ÉS GYEPSZELLŐZTETŐK

117

6



Fűnyíró  
gépek külön  
rendelhető  
tartozékai
ƒ

•  Kiegészítő készletek  
mulcsozáshoz és gyűjtéshez

• Lengőkés

Mulcsozó 
készlet

Mulcsozó készlet multi-kés-
sel és mulcsozó betéttel. 

AMK 039 
A 3-as család 37 cm munkaszélességű 

modelljeihez

Cikkszám

6909 007 1081

AMK 043 
A 4-es család 41 cm munkaszélességű 

modelljeihez

Cikkszám

6909 007 1032

AMK 045 
Az 5-ös család 43 cm munkaszé-

lességű  

modell jeihez

Cikkszám

6909 007 1047

AMK 048 
A 4-es család 46 cm munkaszéles-

ségű modelljeihez

Cikkszám

6909 007 1033

GYŰJTŐ KÉS

Jobb gyűjtési teljesítmény 
a kedvezőtlenebb viszonyok 
esetén. 

ACK 055 
A 6-os család 53 cm munkaszéles-

ségű modelljeihez

Cikkszám

6909 007 1037

APO 030

Benzinleszívó szivattyú  
az összes benzinmotoros 
modellhez.

Cikkszám

0000 630 0500

ADC 048

Disk Cut tárcsa 4 lengő 
felfüggesztésű késsel 
(Ø 48 cm) az RM 3 RT  
modellhez.

Cikkszám

6909 700 5107
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 aLApfelszereltség Motortípusok jelölések
 utóLAg felszerelhető 

(külön rendelhető  
tartozék)

B&S = Briggs&Stratton T = Fix sebességű kerékhajtás
RS = ReadyStar automata szívató V = Fokozatmentesen állítható kerékhajtás
SC = SmartChoke automata szívató
OHV/DOV = Felülszelepelt motor
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Benzinmotoros fűnyírógépek

RM 248 6350 011 3424 1.200 46 25 – 75  
(7 fokozatban, központi)

– 55 – STIHL EVC 200

RM 248 T 6350 011 3433 1.200 46 25 – 75  
(7 fokozatban, központi)

– 55 T/3,7 B&S 550 EX OHV RS

RM 253 6371 011 3408 1.800 51 25 – 75  
(7 fokozatban, központi)

– 55 – B&S 625 E OHV RS

RM 253 T 6371 011 3418 1.800 51 25 – 75  
(7 fokozatban, központi)

– 55 T/3,7 B&S 625 E OHV RS

RM 443 6338 011 3405 1.200 41 25 – 75  
(6 fokozatban, központi) ⬤ 55 – B&S 550 EX OHV RS

RM 443 T 6338 011 3415 1.200 41 25 – 75  
(6 fokozatban, központi) ⬤ 55 T/3,5 B&S 550 EX OHV RS

RM 448 TX 6358 011 3431 1.200 46 25 – 75  
(6 fokozatban, központi) ⬤ 55 T/3,5 B&S 550 EX OHV RS

RM 448 T 6358 011 3411 1.200 46 25 – 75  
(6 fokozatban, központi) ⬤ 55 T/3,5 B&S 575 EX OHV RS

RM 545 6340 011 3402 1.200 43 25 – 80  
(7 fokozatban, központi) ⬤ 60 – B&S 650 EXi OHV RS

RM 545 T 6340 011 3407 1.200 43 25 – 80  
(7 fokozatban, központi) ⬤ 60 T/3,6 B&S 650 EXi OHV RS

RM 655 V 6374 011 3401 2.500 53 25 – 85  
(7 fokozatban, központi) ⬤ 70 V/2,6 – 4,6 Kohler HD 775 OHV SC
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139 2,1 / 2,8 2.900 26,0 96 83 2 4,00 2,00 – – ⬤ ⬤ –

140 2,1 / 2,8 2.900 27,0 96 82 1 4,85 2,43 – – ⬤ ⬤ –

150 2,2 / 3,0 2.800 26,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤ ⬤ –

150 2,2 / 3,0 2.800 28,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤ ⬤ –

⬤ 140 2,1 / 2,8 2.800 23,0 94 81 2 4,10 2,05 – ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ 140 2,1 / 2,8 2.800 25,0 94 81 2 4,10 2,05 – ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ 140 2,1 / 2,8 2.800 26,0 96 83 2 4,10 2,05 – ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ 140 2,1 / 2,8 2.800 26,0 96 83 2 3,90 1,95 – ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ 163 2,4 / 3,3 2.800 27,0 95 82 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ 163 2,4 / 3,3 2.800 29,0 95 82 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ ⬤ –

173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 98 84 2 3,40 1,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

X = takarékos modell 1 Nettó tömeg üzemanyagok nélkül
2 A KpA/K bizonytaLAnsági tényezők meghatározása a 2006/42/EK irányelven aLApul
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 aLApfelszereltség motortípusok jelölések
 utóLAg felszerelhető (külön 

rendelhető tartozék)
B&S = Briggs&Stratton R = Mulcsozó fűnyíró
RS = ReadyStart automata szívató T =  Fix sebességű kerékhajtás
SC = smartchoke automata szívató
OHV/DOV = Felülszelepelt motor

C
ik

k
sz

á
m

M
ax

. l
en

yí
rh

at
ó 

te
rü

le
t (

m
2)

M
un

ka
sz

él
es

sé
g 

(c
m

)

Vá
gá

sm
ag

as
sá

g 
(m

m
)

M
ul

cs
oz

ó 
fu

nk
ci

ó

Fű
gy

űj
tő

 k
os

ár
 (l

)

H
aj

tá
s 

(k
m

/h
)

M
ot

or
típ

us
/A

kk
um

ul
át

or
 tí

pu
sa

Benzinmotoros fűnyírógépek

RM 2 R 6357 011 3405 1.500 46 28 – 85  
(4 fokozatban, tengelyenként) ⬤ – – B&S 550 EX OHV RS

RM 3 RT 6361 011 3415 2.000 48
25 – 80  

(5 fokozatban, tengelyenként, 
kerekenként)

⬤ – T/3,5 B&S 650 EXi OHV RS

Akkumulátoros fűnyírógépek

RMA 235 6311 011 1411 – 33 25 – 65 (5 fokozatban, központi) – 30 – AK akkumulátor

RMA 235 
AK 20 akkumulátorral és  
AL 101 töltőkészülékkel

6311 200 0011 250 1 33 25 – 65 (5 fokozatban, központi) – 30 – AK akkumulátor

RMA 235 
AK 30 akkumulátorral és  
AL 101 töltőkészülékkel 

6311 200 0008 300 1 33 25 – 65 (5 fokozatban, központi) – 30 – AK akkumulátor

RMA 339 6320 011 1415 – 37 30 – 70 (5 fokozatban, központi) ⬤ 40 – AK akkumulátor

RMA 339  
AK 20 akkumulátorral és  
AL 101 töltőkészülékkel

6320 011 1440 370 1 37 30 – 70 (5 fokozatban, központi) ⬤ 40 – AK akkumulátor

RMA 339 
AK 30 akkumulátorral és  
AL 101 töltőkészülékkel 

6320 011 1441 400 1 37 30 – 70 (5 fokozatban, központi) ⬤ 40 – AK akkumulátor

RMA 339 C 6320 011 1420 – 37 30 – 70 (5 fokozatban központi) ⬤ 40 – AK akkumulátor

RMA 339 C 
AK 20 akkumulátorral és  
AL 101 töltőkészülékkel

6320 011 1442 370 1 37 30 – 70 (5 fokozatban, központi) ⬤ 40 – AK akkumulátor

RMA 339 C 
AK 30 akkumulátorral és  
AL 101 töltőkészülékkel

6320 011 1443 400 1 37 30 – 70 (5 fokozatban, központi) ⬤ 40 – AK akkumulátor
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140 2,1 / 2,8 2.900 22,0 2 94 81 2 7,00 2,80 – – – – – –

163 2,4 / 3,3 2.800 30,0 2 96 82 2 4,80 2,40 – – – – – ⬤

– – 3.400 14,0 3 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ 6 – ⬤ ⬤ ⬤ –

– – 3.400 15,2 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ 6 – ⬤ ⬤ ⬤ –

– – 3.400 15,3 4 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ 6 – ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ – – 3.350 14,0 3 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ – – 3.350 17,2 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ – – 3.350 17,3 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ – – 3.350 16,0 3 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ – – 3.350 17,2 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

⬤ – – 3.350 18,5 4 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

1  Egy akkumulátortöltéssel lenyírható terület, optimális körülmények között.  
A ténylegesen lenyírható terület nagyságát az alkalmazott akkumulátor 
típusa mellett más tényezők is befolyásolják, így például a füves terület 
jellemzői (akadályok, kiaLAkítás), a gyep magassága és nedvessége, a haLAdási 
sebesség és a mulcsozás alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor 
hasznáLAtával a lenyírható terület növelhető.

2 Nettó tömeg üzemanyagok nélkül
3 Akkumulátor nélkül
4 akkumulátorral, töltőkészülék nélkül
5 A KpA/K bizonytaLAnsági tényezők meghatározása a 2006/42/EK irányelven aLApul.
6 Az Eco üzemmódot az RMA 235 modellnél nem lehet kikapcsolni
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 aLApfelszereltség

 utóLAg felszerelhető  
    (külön rendelhető  
    tartozék)

jelölések 1   Egy akkumulátortöltéssel lenyírható terület, optimális körülmények között. A ténylegesen 
lenyírható terület nagyságát az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők is 
befolyásolják, így például a füves terület jellemzői (akadályok, kiaLAkítás), a gyep magassá-
ga és nedvessége, a haLAdási sebesség és a mulcsozás alkalmazása. Utántöltéssel vagy több 
akkumulátor hasznáLAtával a lenyírható terület növelhető. 

C = kényelmi felszereltség
T = Fix sebességű kerékhajtás
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Akkumulátoros fűnyírógépek

RMA 443 6338 011 1401 – 41 25 – 75 (6 fokozatban, központi) ⬤ 55 – AP akkumulátor

RMA 443 C 6338 011 1411 – 41 25 – 75 (6 fokozatban, központi) ⬤ 55 – AP akkumulátor

RMA 448 TC 6358 011 1421 – 46 25 – 75 (6 fokozatban, központi) ⬤ 55 T/4,0 AP akkumulátor

Elektromos fűnyírógépek

RME 235 6311 011 2413 300 33 25 – 65 (5 fokozatban, központi) – 30 – –

RME 339 6320 011 2405 500 37 30 – 70 (5 fokozatban, központi) ⬤ 40 – –

RME 443 6338 011 2405 600 41 25 – 75 (6 fokozatban, központi) ⬤ 55 – –

ROBOTFŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓGÉPEK, FŰNYÍRÓ  
TRAKTOROK ÉS GYEPSZELLŐZTETŐK

124



N
év

le
ge

s 
te

lje
sí

tm
én

y 
(W

)

Ü
ze

m
i f

or
du

la
ts

zá
m

 (1
/m

in
)

Tö
m

eg
 (k

g)
 

G
ar

an
tá

lt 
za

jte
lje

sí
tm

én
ys

zi
nt

 L
w

A
 

(d
B

(A
))

M
ér

t h
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t  
L p

A
 (d

B
(A

))

A
 h

an
gn

yo
m

ás
sz

in
t m

ér
és

i  
bi

zo
ny

ta
la

ns
ág

a 
K

pA
 4

 (d
B

(A
))

R
ez

gé
sg

yo
rs

ul
ás

 a
hw

 (m
/s

2)

B
iz

on
yt

al
an

sá
g 

K
 4

 (m
/s

2)

Ec
o 

üz
em

m
ód

Ko
m

fo
rt

-t
ol

ók
ar

Fe
lh

aj
th

at
ó 

fe
de

lű
 fű

gy
űj

tő
 k

os
ár

Kö
zp

on
ti 

vá
gá

sm
ag

as
sá

g-
ál

lít
ás

Á
ra

m
lá

so
pt

im
al

iz
ál

t k
és

⬤ – 3.150 20,0 2 92 78 2 1,80 0,90 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

⬤ – 3.150 21,0 2 92 78 2 1,40 0,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⬤ – 3.150 24,0 2 96 83 2 1,40 0,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

1.200 3.200 13,0 93 79 2 1,40 0,70 – – ⬤ ⬤ –

⬤ 1.200 3.200 14,0 93 79 1 0,82 0,41 – – ⬤ ⬤ –

⬤ 1.500 2.900 20,0 96 82 2 1,40 0,70 – – ⬤ ⬤ –

2 Akkumulátor nélkül
3 akkumulátorral, töltőkészülék nélkül
4 A KpA/K bizonytaLAnsági tényezők meghatározása a 2006/42/EK irányelven aLApul 
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
További információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

Technológia

01  SZINKRON NYÍRÓSZERKEZET 
A szinkron nyírószerkezet két kése 90 fokos szöget zár be 
egymással. A szinkronizálásnak köszönhetően a kések – bár 
nem érnek egymáshoz – összezárnak, és egyenletes vágási 
minőséget biztosítanak, valamint optimális módon továbbítják  
a füvet a kidobócsatorna irányába. 

02  ELEKTROMÁGNESES KÉSKUPLUNG 
A nyírószerkezet kései könnyen be- és kikapcsolhatók a mű-
szerfalon.

03  GYŰJTŐ-TERELŐ RENDSZER 
A nyírószerkezet két oldalán lévő gyűjtő-terelő rendszer a szél-
ső fűszálakat is a kések alá hajtja, gondoskodva ezáltal a precíz 
szegélynyírásról.

kényelem

04  ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ,  
RUGÓZOTT VEZETŐÜLÉS 
Az ülés szinte minden testmagassághoz szerszám nélkül beállítható.

05  SPECIÁLIS STIHL IRÁNYVÁLTÓ RENDSZER 
Az előre- és hátramenet egy kar segítségével kényelmesen 
átkapcsol ható, ami megkönnyíti a gyors manőverezést. Az érzé-
keny pedállal finoman szabályozható a sebesség az állóhelyzet  
és a maximális sebesség között. Az azonnali megállást külön 
fékpedál teszi lehetővé.

06  EGYSZERŰ KOSÁRÜRÍTÉS 
 A formatervezett fűgyűjtő kosár könnyedén kiüríthető a 
vezetőülésből, és az átgondolt kialakításának köszönhetően 
egyszerűen tisztítható.

fűnyíró traktorok 
ƒ

06 Kényelmes 
ürítés

01 egyenletes teljesítmény

02  nyomógombos késkapcsolás

05 Intuitív  
kezelhetőség

04 kényelmes ülés

03 Precíz nyírás
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S = Oldalsó kidobás 1 Nettó tömeg üzemanyag nélkül
X = Takarékos modell
Z = B&S kéthengeres motor

T4-es család  
fűnyíró  
traktorai
ƒ

• Magáncélú felhasználásra  
és kertészek számára

•  Egyszerű irányíthatóság

• Kiváló nyírási teljesítmény a nagy  
munkaszélességnek köszönhetően

RT 4082
452 cm3 • 7,6 kW / 10,3 LE • 202,0 kg 1

Fordulékony és kompakt fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, 
nagy menetkomforttal. Nagyobb füves területek gondozására.  
A STIHL egyedi irányváltó rendszerével. 

Cikkszám 6140 200 0004

RT 4097 Sx
344 cm3 • 7,2 kW / 9,8 LE • 197,0 kg 1

Oldalsó kidobású  fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy 
menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egye-
di irányváltó rendszerével. 

Cikkszám 6165 200 0009

RT 4112 SZ
656 cm3 • 9,3 kW / 12,6 LE • 224,0 kg 1

Oldalsó kidobású  fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel, nagy 
menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL egye-
di irányváltó rendszerével. 

Cikkszám 6165 200 0011
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T5-ös család  
fűnyíró  
traktora
ƒ

• Magáncélú felhasználásra  
és kertészek számára

•  Kimagasló nyírási teljesítmény  
a nagy munkaszélességnek  
köszönhetően

• 250 l-es fűgyűjtő kosárral

RT 5097
344 cm3 • 6,5 kW / 8,8 LE • 228,0 kg 1

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és 
nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL 
egyedi irányváltó rendszerével és 250 l-es fűgyűjtő kosárral.

Cikkszám 6160 200 0018
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C = Kényelmi felszereltség 1  Nettó tömeg üzemanyag nélkül
L =  Luxusfelszereltség (pl. sebességtartó)
Z = B&S kéthengeres motor

T6-os család  
fűnyíró  
traktorai
ƒ

•  Nagyobb igénybevételt jelentő magán-
célú felhasználásra és kertészek számára

• Kimagasló nyírási teljesítmény  
a nagy munkaszélességnek  
köszönhetően

• Sebességtartó

• Szinkron nyírószerkezet

RT 6112 c
500 cm3 • 8,7 kW / 11,8 LE • 247,0 kg 1

Nagy teljesítményű  fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és 
nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL 
egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő kosárral. 

Cikkszám 6170 200 0023

RT 6112 ZL
656 cm3 • 8,7 kW / 11,8 LE • 263,0 kg 1

Nagy teljesítményű  fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és 
nagy menetkomforttal. Nagy füves területek gondozására. A STIHL 
egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő kosárral. 

Cikkszám 6170 200 0024

RT 6127 ZL
724 cm3 • 14,7 kW / 20,0 LE • 269,0 kg 1

Nagy teljesítményű fűnyíró traktor kényelmes kezelhetőséggel és 
nagy menetkomforttal. Különösen nagy füves területek gondozá-
sára. A STIHL egyedi irányváltó rendszerével és 350 l-es fűgyűjtő 
kosárral.

Cikkszám 6170 200 0025
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Külön  
rendelhető 
tartozékok  
fűnyíró  
traktorokhoz
ƒ

• Kiegészítő tartozékok

• Téli használathoz

• Az időjárás hatásai elleni védelemhez

Mulcsozó 
készlet

Kiegészítő szett a mulcso-
záshoz.

AMK 082 
Multi-kés és mulcsozó betét, 80 cm-

es munkaszélesség az RT 4082 

modellhez

Cikkszám

6907 007 1024

AMK 097 
Mulcsozó betét, 95 cm-es munkaszé-

lesség az RT 5097 modellhez

Cikkszám

6907 007 1029

AMK 097 S 
Mulcsozó betét, 95 cm-es munkaszé-

lesség az RT 4097 SX modellhez

Cikkszám

6907 007 1012

AMK 112 S 
Mulcsozó betét, 110 cm-es munkaszé-

lesség az RT 4112 SZ modellhez

Cikkszám

6907 007 1014

AMK 127 
Mulcsozó betét, 110 cm-es + 125 cm-

es munkaszélesség az RT 6112 C, RT 

6112 ZL és RT 6127 ZL modellekhez

Cikkszám

6907 007 1032

Hóláncok

A havon történő biztonságos 
haladáshoz.

ASK 016  
RT 4082 modellhez

Cikkszám

6907 730 3445

ASK 018 
RT 4097 S, RT 5097 modellekhez

Cikkszám

6907 730 3432

ASK 020 
RT 4112 SZ, RT 6112 ZL és RT 6127 ZL 

modellekhez

Cikkszám

6907 730 3437

Hókotrókészlet
Hótoló lap. Magassága és oldalsó helyzete kényelmesen állítható  
az ülésből. 

ASP 100  
Hótoló lap 100 cm szélességgel az RT 4082 modellhez

Cikkszám

6907 730 3012

ASP 125 
Hótoló lap 125 cm szélességgel a T4-es, T5-ös és T6-os  család modelljeihez  

(az RT 4082 kivételével)

Cikkszám

6907 730 3018

APU 300

Billenő utánfutó sokoldalú 
kerti szállítási feladatra. 
 Talicskaként is használható. 
Űrtartalom: 150 l

Cikkszám

6907 730 5003
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Terelőlemez

A lenyírt fű hátsó kidobá-
sához.

ADF 400 
RT 4082 modellhez

Cikkszám

6907 760 6926

ADF 500 
T5-ös és T6-os család modelljeihez

Cikkszám

6907 760 6931

Takaróponyva

Tároláshoz, valamint a por és az időjárási hatások elleni védelemhez.

AAH 200  
T4-es család modelljeihez

Cikkszám

6907 900 3506

AAH 300 
T5-ös és T6-os család modelljeihez

Cikkszám

6907 700 2101

APO 030

Benzinleszívó szivattyú 
valamennyi benzinmotoros 
modellhez.

Cikkszám

0000 630 0500

ACB 010

Csepptöltő valamennyi  
fűnyíró traktor akkumuláto-
rához.

Cikkszám

6907 430 2520

AGW 098

Fűhenger. Valamennyi  
fűnyíró traktorhoz  
használható.  
Szélesség: 98 cm

Cikkszám

6907 760 3601

6
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 aLApfelszereltség motortípusok jelölések
 utóLAg felszerelhető  

   (külön rendelhető tartozék)
B&S = Briggs&Stratton C =  Kényelmi felszereltség  

(erősebb motor)
S = Oldalsó kidobás

OHV/DOV =  felülszelepelt motor X = Takarékos modell
L =   Luxusfelszereltség  

(pl. sebességtartó)
Z = B&S kéthengeres motor
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fűnyíró traktorok

RT 4082 6140 200 0004 4.000 80 35 – 90 ⬤ 250 hidrosztatikus 6 STIHL EVC 4000 452

RT 4097 SX 6165 200 0009 6.000 95 35 – 90 ⬤ – hidrosztatikus 9 B&S 3130  
Intek OHV 344

RT 4112 SZ 6165 200 0011 8.000 110 35 – 90 ⬤ – hidrosztatikus 9 B&S 7160  
Intek OHV (2 henger) 656

RT 5097 6160 200 0018 6.000 95 30 – 100 ⬤ 250 hidrosztatikus 9 B&S 3130  
PowerBuilt OHV 344

RT 6112 C 6170 200 0023 8.000 110 30 – 100 ⬤ 350 hidrosztatikus 9 B&S 4175  
Intek OHV 500

RT 6112 ZL 6170 200 0024 8.000 110 30 – 100 ⬤ 350 hidrosztatikus 9 B&S 7160  
Intek OHV (2 henger) 656

RT 6127 ZL 6170 200 0025 10.000 125 30 – 100 ⬤ 350 hidrosztatikus 9 B&S 8240  
Intek OHV (2 henger) 724
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⬤ 7,6 / 10,3 2.700 213 x 90 x 118 202,0 100 86 2 0,60 / 3,00 0,30 / 1,50 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ –

⬤ 7,2 / 9,8 3.100 187 x 116 x 116 197,0 100 86 1 0,50 / 2,40 0,25 / 1,20 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

⬤ 9,3 / 12,6 2.950 191 x 132 x 118 224,0 100 86 1 0,50 / 2,50 0,25 / 1,25 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

⬤ 6,5 / 8,8 2.750 242 x 101 x 116 228,0 100 86 2 0,98 / 2,60 0,49 / 1,30 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ –

⬤ 8,7 / 11,8 2.550 260 x 117 x 118 247,0 100 86 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

⬤ 8,7 / 11,8 2.700 260 x 117 x 118 263,0 100 86 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

⬤ 14,7 / 20,0 3.000 260 x 132 x 118 269,0 105 89 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

1  Nettó tömeg üzemanyag nélkül 
2 A KpA/K bizonytaLAnsági tényezők meghatározása az RL 2006/42/ECRS irányelven aLApul
3 Ezek az értékek az ülésre/kormánykerékre vonatkoznak
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
További információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

gyepszellőztetők 
ƒ

03 Gyors munkavégzés

01 strapabíró és tartós kivitel

02 könnyű indítás

05  Állítható 
kések

04  Kényelmes  
bekapcsolás

Technológia

01   POLIMERHÁZ 
A korszerű anyagú polimerház a kis tömeget a nagyfokú ellen-
állással és az erős kialakítással ötvözi.

02  KÖNNYŰ INDÍTÁSÚ MOTOR 
A SmartChoke intelligens szívatórendszernek köszönhetően 
a motor hőmérséklettől függetlenül minimális erőkifejtéssel 
indítható be.

03  GYEPSZELLŐZTETŐ EGYSÉGEK 
A rögzített kések gondoskodnak a gyep hatékony szellőz-
tetéséről. Az éles, rendkívül erős pengék folyamatosan  
magas hatásfokú munkavégzést biztosítanak.

kényelem

04   EGYSZERŰEN BEKAPCSOLHATÓ KÉSEK 
A szállítási és a munkapozíció egyszerűen beaállítható.

05  MUNKAMÉLYSÉG-ÁLLÍTÁS A TOLÓKARON 
Az ergonomikus kialakítású tekerőgomb segítségével  
a kések munkamélysége hat fokozatban igazítható a talaj 
adottságaihoz.

ROBOTFŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓGÉPEK, FŰNYÍRÓ  
TRAKTOROK ÉS GYEPSZELLŐZTETŐK

134

http://www.stihl.hu


1 Nettó tömeg üzemanyagok nélkül

Gyepszellőz- 
tetők és  
tartozékok
ƒ

• Magáncélú felhasználásra  
és kertészek számára

•   Az elhalt fűréteg és a moha  
eltávolításához

•  A fű minőségének javításához

• Könnyen irányíthatóak

RL 540
149 cm3 • 2,2 kW / 3,0 LE • 33,0 kg 1

Erős benzinmotoros gyepszellőztető nagyobb füves területek szel-
lőztetéséhez. Munkaszélesség: 38 cm, 7 dupla élű kés. 

Cikkszám 6290 011 3105

RLE 240
230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakt elektromos gyepszellőztető magáncélú használatra kisebb 
méretű füves területek szellőztetéséhez. Munkaszélesség: 34 cm. 
20 db kés. Gyepszellőztető hengerrel és gyűjtő kosárral. 

Cikkszám 6291 011 5615

RLE 540
230 V • 1,6 kW • 28,0 kg 1

Hatékony elektromos gyepszellőztető közepes méretű füves terüle-
tek szellőztetéséhez. Munkaszélesség: 38 cm, 7 dupla élű kés. 

Cikkszám 6290 011 5610
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 aLApfelszereltség SC = SmartChoke automata szívató 1 Nettó tömeg üzemanyag nélkül
 utóLAg felszerelhető  

   (külön rendelhető tartozék)
OHV = felülszelepelt motor 2 A KpA/K bizonytaLAnsági tényezők meghatározása az RL 2006/42/ECRS  

   irányelven aLApul

APO 030

Benzinleszívó szivattyú 
valamennyi benzinmotoros 
modellhez.

Cikkszám

0000 630 0500

AFK 050

Gyűjtőkosár az RL 540  
és RLE 540 modellekhez. 
Térfogat: 50 l 

Cikkszám

6910 700 9601
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Gyepszellőztetők

RL 540 6290 011 3105 2.000 38 25, 6 fokozatban állítható ⬤ Kohler HD 675 
OHV SC 149 2,2/3,0 2.800 33,0 1 94 81 2 4,12 2,06 ⬤ –

RLE 240 6291 011 5615 500 34 15, fokozatmentes ⬤ – – – 1.500/ 
4.100 16,0 94 78 3 5,80 2,32 – ⬤

RLE 540 6290 011 5610 800 38 25, 6 fokozatban állítható ⬤ – – – 1.600/ 
2.840 28,0 89 72 2 1,95 0,98 ⬤ –
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HÚZD meg  
a határokat!
ƒ

141  Benzinmotoros  

szegélynyírók és  

kaszák

148 Akkumulátoros  

szegélynyírók

150 Elektromos  

szegélynyírók

152 Szegélynyírók és  

kaszák külön  

rendelhető  

tartozékai

158 Vágóeszközök  

és damilfejek

166 Külön rendelhető 

tartozékok  

vágóeszközökhöz

SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK 139

7



Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
További információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

szegélynyírók  
és kaszák 
ƒ

04 Erőkímélő  
munkavégzés

02 Mindig teljes 
teljesítmény 03  Nagyon könnyű 

indítás

05 Egyszerű  
kezelhetőség

01  Erőteljes és  
takarékos

Technológia

01  STIHL 2-MIX MOTOR 
  A STIHL 2-MIX motor erőteljes és takarékos is egyben.  
A motorban a kipufogógáz elkülönül a friss gázelegytől,  
mellyel minimálisra csökken az el nem égett anyagok mennyi- 
sége a kipufogógázban. A teljesítmény így nagyobb, a fogyasz-
tás pedig alacsonyabb. 

02  STIHL M-TRONIC (M)   
 A STIHL M-Tronic motorvezérlésnél a hidegindításhoz a kom- 
binált karon mindössze egyetlen indítási pozíció található.  
Az indítás után a gép azonnal gyorsítható. A rendszer pontosan 
kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget, és az adago-
lást ehhez igazítja.

Kényelem

03  STIHL ERGOSTART (E) 
Az indítózsinór és a forgattyús tengely közti spirálrugó 
kiegyenlíti az erőcsúcsokat, így az indításnál nem kell erősen 
megrántani az indítózsinórt. Az indítási folyamat így kényelme-
sebb, nincs szükség nagy erőkifejtésre.

04  STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER  
Ütközőzónák és rugók csökkentik a motor rezgéseinek átvitelét 
a kézfejre és a karokra. Ez lehetővé teszi az erőkímélőbb 
munkavégzést. A STIHL antivibrációs rendszer kisebb kaszák 
esetén egypontos kivitelben, a STIHL FS 360 modelltől pedig 
négypontos kivitelben létezik.

05  TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ  
A gép kezelése egyszerű és megbízható: a motorvezérlés 
valamennyi kezelőeleme, mint pl. az ECOSPEED részterheléses 
funkció is, egy helyen van elhelyezve. 
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1 Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkoLAt nélkül

FS 38
27,2 cm3 • 0,65 kW / 0,9 LE • 4,2 kg 1

A STIHL legkönnyebb szegélynyírója. Ideális gyepszegélyek nyírá-
sára. Többfunkciós fogantyú, körfogantyú, 2-MIX motor. A STIHL 
ElastoStart indítószerkezettel utólag kiegészíthető.

Cikkszám 4140 012 2353

FS 40
27,2 cm3 • 0,7 kW / 1,0 LE • 4,4 kg 1

Kisebb füves területek nyírására alkalmas. Többfunkciós fogantyú,  
egyszerűsített indítás, körfogantyú, 2-MIX motor.

Cikkszám 4144 011 2309

FS 55
27,2 cm3 • 0,75 kW / 1,0 LE • 4,4 kg 1

A kényelmes munkavégzéshez. Egyszerű kezelés, kétkaros fogantyú, 
2-MIX motor, heveder.

Cikkszám 4140 200 0523

BEnzinmotoros 
szegélynyírók 
kisebb terüle-
tekhez
ƒ

• Megbízható gépek egyéni  
felhasználók számára

• Kisebb zöldterületek nyírásához

• Gyepszegélyek nyírásához

• Könnyen indíthatók

•  Hajlított vagy egyenes védőcsővel
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E = ErgoStart

Benzinmotoros 
szegélynyírók 
ház körüli 
munkákhoz
ƒ

•  Nagyobb kertekhez és telkekhez

•  Nagyobb füves területek nyírásához

•   Nagyobb teljesítményű gépek  
különböző vágóeszközökkel

FS 56
27,2 cm3 • 0,8 kW / 1,1 LE • 5,1 kg 1

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. Többfunkciós 
fogantyú, kétkaros fogantyú, 2-MIX motor, optimalizált hajtómű, 
egyenes szár, heveder.

Cikkszám 4144 200 0204

FS 70 C-E
27,2 cm3 • 0,9 kW / 1,2 LE • 5,4 kg 1

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL ErgoStart, 
többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, 2-MIX motor, heveder.

Cikkszám 4144 200 0147
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1 Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkoLAt nélkül

FS 89
28,4 cm3 • 0,95 kW / 1,3 LE • 5,8 kg 1

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. Egyszerűsített indítási 
rendszer, kétkaros fogantyú, stop gomb, nagyobb üzemanyagtartály  
a hosszabb munkavégzés érdekében, 4-MIX® motor, rugalmas hajtó-
tengely, dupla vállheveder.

Cikkszám 4180 200 0681
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E = ErgoStart 1 Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkoLAt nélkül

Benzinmotoros 
kaszák nagyobb 
területek gon-
dozásához
ƒ

•  Strapabíró és erős gépek

•  Nagyobb területek nyírásához   

• Gyomok eltávolításához

•  Sarjak kivágásához 

•  Erős bozót és cserjék kivágásához

FS 94 C-E
24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 LE • 4,9 kg 1

A legkönnyebb motoros kasza. STIHL egypontos antivibrációs rendszer, 
STIHL ErgoStart, kétkaros fogantyú, kezelő fogantyú ECOSPEED rész-
terhelés funkcióval, 2-MIX motor, egyenes szár, dupla vállheveder.

Cikkszám 4149 200 0079

FS 91
28,4 cm3 • 0,95 kW / 1,3 LE • 5,8 kg 1

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. Egyszerűsített indí-
tási rendszer, kétkaros fogantyú, stop gomb, nagyobb üzemanyag-
tartály a hosszabb munkavégzés érdekében, 4-MIX® motor, merev 
hajtótengely, dupla vállheveder. A forgalomba hozatal damilfejjel 

történik.

Cikkszám 4180 200 0692

 

„C” jelzés jelentése  
a terméknevekben:

Számos STIHL termék alapfelszereltségéhez különle-
ges kényelmi megoldások tartoznak, melyeket a „C” 
jelzésről ismerhetünk fel.   
Példa: FS 460 C-EM, melynél az „E” a STIHL  
ErgoStartot, az „M” az M-Tronicot jelöli.

FS 120
30,8 cm3 • 1,3 kW / 1,8 LE • 6,3 kg 1

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL antivibrációs 
rendszer, STIHL ElastoStart, többfunkciós fogantyú, kétkaros fo-
gantyú, szerszám nélküli fogantyúbeállítás, heveder.

Cikkszám 4134 200 0074
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A kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

FS 131
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 LE • 5,8 kg 1

Motoros kasza sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. 
Egyszerűsített indítási rendszer, kétkaros fogantyú, többfunkciós 
fogantyú stop gombbal, nagyobb üzemanyagtartály a hosszabb 
munkavégzés érdekében, 4-MIX® motor, merev hajtótengely, dupla 
vállheveder.

Cikkszám 4180 200 0694

ÚJ

FS 235
36,3cm3 • 1,55kW / 2,1 LE • 10,3 kg 1

Nagy nyírási teljesítménnyel rendelkező motoros kasza, ideális me-
zőgazdasági munkákhoz. Erőteljes 2-MIX motor, STIHL egypontos 
antvibrációs rendszer, többfunkciós fogantyú.

Cikkszám 4151 200 0015

FS 240
  

37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 LE • 7,1 kg 1

Ideális mezőgazdasági és kertápolási munkákhoz. STIHL egypontos 
antivibrációs rendszer, többfunkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, 
szerszám nélküli fogantyú-beállítás, 2-MIX motor,  
egyenes szár, merev hajtótengely.

Cikkszám 4147 200 0165

FS 260 C-E
  

41,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 LE • 7,7 kg 1

Ideális mezőgazdasági és kertápolási munkákhoz. STIHL egypontos 
antivib rációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, 
kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú- beállítás, 2-MIX motor, 
merev hajtótengely, dupla vállheveder.

Cikkszám 4147 200 0261
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E = ErgoStart
M = M-Tronic

professzionális 
motoros kaszák
ƒ

•   Kényelmes, hosszú élettartamú és 
nagy teljesítményű professzionális 
gépek

•   Erdő- és tájgondozóknak,  
valamint útkarbantartóknak

•  Bozót és elvadult növényzet 
eltávolításához

•  Nagyobb füves területek  
nyírási munkáihoz 

• Szecskázási és tisztítási  
munkákhoz az erdőben

FS 360 C-EM
  

37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 LE • 8,5 kg 1

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL négypontos 
antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, 
kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú- beállítás, 2-MIX motor, 
STIHL M-Tronic. ADVANCE PLUS univerzális hevederrel.

Cikkszám 4147 200 0209

FS 410 C-EM
  

41,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 LE • 8,5 kg 1

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL négypontos 
antivib rációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, 
kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú- beállítás, 2-MIX motor, 
STIHL M-Tronic. ADVANCE PLUS univerzális hevederrel.

Cikkszám 4147 200 0217
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1 Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkoLAt nélkül

FS 460 C-EM
  

45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 LE • 8,5 kg 1

Sűrű fűvel benőtt területek nyírási munkáihoz. STIHL négypontos 
antivib rációs rendszer, STIHL ErgoStart, többfunkciós fogantyú, 
kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú- beállítás, 2-MIX motor, 
STIHL M-Tronic. ADVANCE PLUS univerzális hevederrel.

Cikkszám 4147 200 0008

FS 490 C-EM
  

51,6 cm3 • 2,4 kW / 3,3 LE • 9,3 kg 1

Professzionális használatra, a tájgondozási feladatok elvégzésére. 
STIHL négypontos antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, több-
funkciós fogantyú, kétkaros fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-be-
állítás, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, egyszerű indítás, leállító gomb. 
ADVANCE PLUS univerzális hevederrel.

Cikkszám 4148 200 0004

A professzionális  
motoros kaszákkal 
történő munkavégzés-
hez szükséges egyéni 
védőfelszerelések

A 292. ÉS 294. OLDALON TALÁLHATÓK

FS 560 C-EM
  

57,1 cm3 • 2,8 kW / 3,8 LE • 10,2 kg 1

A legerősebb STIHL motoros kasza. STIHL négypontos antivibrá-
ciós rendszer, STIHL ErgoStart, több funkciós fogantyú, kétkaros 
fogantyú, szerszám nélküli fogantyú-beállítás, 2-MIX motor, STIHL 
M-Tronic, egyszerű indítás, leállító gomb. ADVANCE erdészeti 
hevederrel. 

Cikkszám 4148 200 0013
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1  Akkumulátorral
2 Vágóeszközzel és védőburkoLAttal, akkumulátor nélkül
3 Akkumulátor, vágóeszköz és védőburkoLAt nélkül
4 A jelmagyarázat a 349. oldalon található

Akkumulátoros  
szegélynyírók
ƒ

• Hobbikertészeknek és családi ház  
tulajdonosoknak

•  Egyszerű és gyors használat 

•  A lítium-ion akkumulátornak  
köszönhetően egyszerűen kezelhető

•   Zajérzékeny területeken, például 
lakóövezetek, kórházak, temetők és  
iskolák közelében végzett munkákhoz

ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

FSA 57
 4   

36 V • 2,8 kg 2

Nagyon könnyű és egyszerűen kezelhető akkumulátoros szegély-
nyíró a ház körüli használatra. Vágókör-átmérő: 280 mm. Gombnyo-
mással állítható szárhossz és szerszám nélküli fogantyúállítás, puha 
markolat, távtartó kengyel. Szerszám nélkül cserélhető AutoCut C 
3-2 damilfejjel. Opcionálisan PolyCut 3-2 késsel is használható.

FSA 57 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4522 011  5734

FSA 57 AK 10 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉ-
SZÜLÉKKEL 

Cikkszám 4522 011 5748

FSA 45
 4   

18 V • 2,3 kg 1

Könnyű, beépített akkumulátoros szegélynyíró az egyszerű nyírási 
munkákhoz a ház körüli területeken. Beépített lítium-ion akkumulá-
tor (36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel, szerszám nélkül állítható 
szár és fogantyú, a nyíróegység munkaszöge állítható többek között 
a függőleges szélvágáshoz, a PolyCut kés és a damil egyszerűen 
cserélhető, távtartó kengyel. Akkumulátor töltési idő: 145 min/210 min 
(80%/100%). 

Cikkszám 4512 011 5701
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FSA 85
   4 

36 V • 2,8 kg 2

PRO akkumulátoros szegélynyíró akadályok mellett, valamint fák és 
bokrok körüli szegélynyíráshoz. Vágókör-átmérő: 350 mm. Fokozat 
nélkül állítható fogantyú, szerszám nélküli fogantyúállítás, a talaj 
érintésére automatikusan adagoló damilfej, fokozatmentes fordulat-
szabályozás, távtartó kengyel.

FSA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4852 011 5707

FSA 130
   4 

36 V • 3,2 kg 3

PRO vezetékcsatlakozós, nagy teljesítményű és könnyű akkumu-
látoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Vágókör-átmérő 
damilfejjel: max. 420 mm. Három beállítható teljesítményfokozattal, 
kétkaros fogantyúval. AP vagy AR akkumulátorokkal használható, 
amelyhez további kiegészítőkre van szükség (30-31. oldal).

FSA 130 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4867 200 0017

FSA 90
   4 

36 V • 3,2 kg 3

PRO akkumulátoros kasza sűrű fűben végzett munkákhoz. Vágókör- 
átmérő damilfejjel: max. 380 mm. Kétkaros fogantyú, többfunkciós 
fogantyú ECOSPEED részterheléses üzemmóddal, dupla vállheveder.

FSA 90 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4863 200 0083
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1  Vágóeszközzel és védőburkoLAttal, kábel nélkül

Elektromos 
szegélynyírók
ƒ

•   Könnyű és kényelmes kezelhetőség 

•  Ház körüli munkákhoz  

•  Zajérzékeny területeken, például  
lakóövezetek, kórházak, temetők és  
iskolák közelében végzett munkákhoz 

•   Különösen alkalmasak kövek, növények, 
kaspók menti területek és gyepszegély 
nyírására

FSE 31
230 V • 245 W • 2,2 kg 1

Szegélynyírási munkákhoz. Fogantyúkengyel, a talaj érintésére 
automatikusan adagoló damilfej.

Cikkszám 4815 011 4103

FSE 52
230 V • 500 W • 2,2 kg 1

Ideális kisebb fűszegélyek nyírására. Teleszkópos, gumírozott két-
komponensű fogantyú, szerszám nélkül állítható fogantyú, távtartó 
kengyel, állítható szügű munkavégző rész.

Cikkszám 4816 011 4104
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FSE 60
230 V • 540 W • 3,9 kg 1

Szegélynyírásra és kisebb munkákhoz. Fogantyúkengyel,  
a talaj érintésére automatikusan adagoló damilfej.

Cikkszám 4809 011 4111

FSE 81
230 V • 1.000 W • 4,7 kg 1

Ideális kisebb felületek nyírására. Puha markolat, fogantyúkengyel, 
elektronikus túlterhelés elleni védelem, a talaj érintésére automati-
kusan adagoló damilfej.

Cikkszám 4809 011 4119
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Szegélynyírók 
és kaszák  
külön  
rendelhető 
tartozékai
ƒ

•  A könnyebb munka és a tökéletesített 
védelem érdekében 

•  Hevederek, felszerelhető  
eszközök

Dupla  
vállheveder
Puha párnázata megkönnyíti 
a hosszú ideig tartó munka-
végzést. FS 55 – FS 560 és 
FSA 90 modellekhez.

Cikkszám

4119 710 9001

Hátizsák 
szerszámok-
nak

A szerszámok praktikus  
szállításához. Két rekesszel. 
Egyszerűen az univerzális 
vállhevederhez rögzíthető.

Cikkszám

4147 881 5700

Ht-fej

Magasabb ágak precíz  
levágásához. Egyszerű fel-
építés integrált döntési  
irányjelzővel. FS 91 R,  
modellhez használható.  
Tömeg: 0,7 kg

Cikkszám

4182 200 0166

AMÍG A KÉSZLET TART!

Hl-fej 0° - nem 
állítható

Sövényvágó kiegészítő  
szerszám az FS 91 R  
modellhez.

Cikkszám

4230 740 5102

Hordheveder

A legtöbb STIHL szegély-
nyíró alapfelszereltségének 
része. Erőkímélő munkavég-
zést tesz lehetővé. FS 38,  
FS 40, HL és HT modellek-
hez.

Cikkszám

4130 710 9000

Bf-fej

Talajmaró kiegészítő 
 szerszám. Használható  
az FS 91 R modellhez.

Cikkszám

4601 710 1504

FH-fej 145°

Szűkebb helyeken, talaj men-
ti vágási és nyírási munkák-
hoz. Rugalmasan beállítható 
hajtómű, helytakarékos szál-
lítási pozíció. Tömeg: 1,5 kg. 
FS 91 és FS 131 modellekhez 
használható.
Cikkszám

4243 740 5101

HL 145°  
sövényvágó

Nagyobb igénybevételt  
igénylő magas sövények  
vágására, valamint talajközeli 
használatra. Fokozatosan  
állítható, helytakarékosan 
szállítható. FS 91, FS 91 R, 
FS 111 és FS 131 modellekhez 
használható.  
Vágáshossz: 50 cm  
Tömeg: 1,3 kg
Cikkszám

4243 740 5101
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ADVANCE  
erdészeti 
vállheveder

Nagyfokú mozgásszabadsá-
got biztosít a szabadon lógó 
párnának köszönhetően. Er-
gonomikus kialakítás a körfű-
részlappal végzett erdészeti 
munkákhoz. Szerszámtartó 
hátizsákkal bővíthető.

STANDARD MÉRET 
FS 91 – FS 560 modellekhez

Cikkszám

4147 710 9003

XXL-KIVITEL  
1,90 m feletti testmagassághoz, 

FS 91 – FS 560 modellekhez

Cikkszám

4147 710 9009

ADVANCE PLUS 
erdészeti 
vállheveder

Nagy mozgásszabadságot 
biztosít a felhasználó számá-
ra. Ergonomikus kialakítás 
a körfűrészlappal végzett 
erdészeti munkákhoz, 
kis tömeg. A kényelmes 
kampó megkönnyíti a kasza 
beakasztását és leoldását. 
Szerszámtartó hátizsákkal 
bővíthető. FS 91 – FS 560 
modellekhez.

Cikkszám

4147 710 9015

ADVANCE 
univerzális 
heveder

Az erőkímélő fűnyíráshoz és 
szecskázáshoz. Ergonomikus, 
kényelmes, könnyű. Mellhe-
vederrel és szerszámtartó 
hátizsákkal bővíthető.

STANDARD MÉRET 
FS 55 – FS 560, FSA 90 és FSA 130 

modellekhez

Cikkszám

4147 710 9002

XXL-KIVITEL  
1,80 m feletti testmagassághoz, 

FS 55 – FS 560, FSA 90 és FSA 130 

modellekhez

Cikkszám

4147 710 9004

Kengyel
Praktikus távtartó a fák és 
egyéb tárgyak körüli nyírási 
munkákhoz.

FSA 56, FSE 52 MODELLEKHEZ

Cikkszám

4816 713 3400

FSA 85 MODELLHEZ 

Cikkszám

4852 713 3401

FSA 90 MODELLHEZ 

Cikkszám

4863 713 3400

oldalpárna

Oldalpárna heveder adap-
terrel. A tartórendszerre, 
az akkumulátor öv tartóhe-
vederére vagy a háton hor-
dozható AR akkumulátorra 
rögzíthető.
Cikkszám

0000 007 1045

oldalpárna 
kampóval

Valamennyi rögzítőkampós 
ADVANCE hevederhez 
használható.
Cikkszám

4147 740 2502

Mellheveder

A vállhevederek rögzítésé-
hez. Valamennyi ADVANCE  
univerzális hevederhez  
használható.
Cikkszám

0000 790 7700

Tartozék  
AR akkumulá-
torhoz

Adapter a combtámasztó 
párnázat AR akkumulátor  
hevederrendszeréhez való 
rögzítéséhez az FSA és BGA 
modellek számára. A katta-
nózárak segítségével a  
különböző combtámasztó 
párnázatok könnyen és  
gyorsan cserélgethetőek.
Cikkszám

4866 007 1000

ADVANCE 
X-TREEm  
erdészeti 
vállheveder

Különleges ergonómiai 
kialakításának köszönhetően 
kifejezetten hosszabb ideig 
tartó, körfűrészlappal végzett 
nyírási munkákhoz ajánljuk.  
Az állítható hátrész és a foko-
zat nélküli terheléseloszlás  
a csípő és a váll között biztosít-
ják a kényelmes munkavégzést. 
FS 89 – FS 560 és FSA 90 
modellekhez használható. 

Cikkszám

0000 710 9001

ADVANCE PLUS 
univerzális 
heveder

Kényelmesen használható 
kampóval a kasza egyszerű 
és gyors beakasztásához és 
leoldásához. FS 50 – FS 560 
és FSA 90 modellekhez.

Cikkszám

4147 710 9014
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 aLApfelszereltség E = ErgoStart M = M-Tronic 1 Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkoLAt nélkül
 utóLAg felszerelhető 
külön rendelhető  
tartozék)

2 K tényező a 2006/42/Ek irányelv szerint = 2,0 dB(A) sztandard szerszámmal
3 K tényező a 2006/42/Ek irányelv szerint = 2 m/s2 sztandard szerszámmal
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BEnzinmotoros szegélynyírók kisebb területekhez

FS 38 4140 012 2353 27,2 0,65 / 0,9 4,2 94 108 8,0 / 8,0 2-MIX 147 AutoCut C 6-2 damilfej ⬤ ⬤

FS 40 4144 011 2309 27,2 0,7 / 1,0 4,4 94 107 7,0 / 6,4 2-MIX 145 AutoCut C 6-2 damilfej ⬤ ⬤

FS 55 4140 200 0523 27,2 0,75 / 1,0 4,9 95 108 6,8 / 5,6 2-MIX 170 AutoCut C 6-2 damilfej ⬤

BEnzinmotoros szegélynyírók ház körüli munkákhoz

FS 56 4144 200 0204 27,2 0,8 / 1,1 5,1 94 107 5,5 / 5,5 2-MIX 170 AutoCut C 26-2 damilfej ⬤

FS 70 C-E 4144 200 0147 27,2 0,9 / 1,2 5,4 94 107 6,6 / 6,6 2-MIX 170 AutoCut 25-2 damilfej

FS 89 4180 200 0681 28,4 0,95 / 1,3 5,8 95 106 2,7 / 2,7 4-MIX® 180 AutoCut C 26-2 damilfej

benzinmotoros kaszák nagyobb területek gondozásához

FS 91 4180 200 0692 28,4 0,95 / 1,3 5,8 95 106 3,2 / 2,5 4-MIX® 180 AutoCut C 26-2 damilfej ⬤

FS 94 C-E 4149 200 0079 24,1 0,9 / 1,2 4,9 93 107 4,3 / 3,5 2-MIX 178 AutoCut 25-2 damilfej 

FS 120 4134 200 0074 30,8 1,3 / 1,8 6,3 98 110 6,3 / 5,0 2-MIX 177 AutoCut C 26-2 damilfej  
+ 250-3 bozótvágó kés

FS 131 4180 200 0694 36,3 1,4 / 1,9 5,8 98 109 3,7 / 3,4 4-MIX® 180 AutoCut C 26-2 damilfej ⬤

FS 235 új 4151 200 0015 36,3 1,55/2,1 6,8 99 111 4,1/5,1 2-MIX 180 AutoCut C 26-2  
+ 250-3 bozótvágó kés ⬤

FS 240 4147 011 0165 37,7 1,7 / 2,3 7,0 98 109 4,6 / 4,0 2-MIX 180 AutoCut 25-2 damilfej ⬤

FS 260 C-E 4147 200 0261 41,6 2,0 / 2,7 7,7 100 112 4,2 / 4,6 2-MIX 168 AutoCut 46-2 damilfej ⬤ ⬤

professzionális kaszák

FS 360 C-EM 4147 200 0209 37,7 1,7 / 2,3 8,5 98 110 2,2 / 1,8 2-MIX 179 300-3 bozótvágó kés ⬤ ⬤

FS 410 C-EM 4147 200 0217 41,6 2,0 / 2,7 8,5 99 110 2,3 / 2,0 2-MIX 179 300-3 bozótvágó kés ⬤ ⬤

FS 460 C-EM 4147 200 008 45,6 2,2 / 3,0 8,5 100 113 1,9 / 1,6 2-MIX 179 300-3 bozótvágó kés ⬤ ⬤

FS 490 C-EM 4148 200 0004 51,6 2,4 / 3,3 9,3 102 116 2,8 / 2,8 2-MIX 179 300-3 bozótvágó kés ⬤ ⬤

FS 560 C-EM 4148 200 0013 57,1 2,8 / 3,8 10,2 104 117 3,3 / 3,3 2-MIX 176 225/24 körfűrészlap ⬤ ⬤
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0,33 rugalmas – ⬤ – – ⬤ –/–/⬤ – ⬤ ⬤/–/–

0,34 rugalmas – ⬤ – – ⬤ –/–/⬤ – ⬤ ⬤/–/–

0,33 rugalmas – ⬤ – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

0,34 rugalmas – ⬤ – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

0,34 rugalmas – ⬤ – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

0,71 rugalmas egypontos – – ⬤ ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

0,71 merev egypontos – – ⬤ ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/⬤

0,54 merev egypontos ⬤ – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

0,64 merev egypontos – – – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/–

0,71 merev egypontos – – – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/⬤

0,8 merev egypontos – – – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/⬤

0,75 merev egypontos – – – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/⬤

0,75 merev egypontos ⬤ – – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/⬤/⬤

0,75 merev négypontos ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/⬤/⬤

0,75 merev négypontos ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/⬤/⬤

0,75 merev négypontos ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/⬤/⬤

0,99 merev négypontos ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/⬤/⬤

0,99 merev négypontos ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/⬤/⬤
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 aLApfelszereltség E = ErgoStart 1  K tényező a 2006/42/Ek irányelv szerint = 2,0 dB(A) sztandard szerszámmal
 utóLAg felszerelhető  
(külön rendelhető tartozék)

F = Elektrostart 2 K tényező a 2006/42/Ek irányelv szerint= 2 m/s2 sztandard szerszámmal
3 álLAndó forduLAtszám
4 fokozat nélkül szabályozható forduLAtszám
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akkumulátoros szegélynyírók

FSA 45 3 4512 011 5701 – – 18 – 2,3 5 77 87 1,7 / 4,9

fsa 57 3 új 10 4522 011 5734 – – 36 – 2,2 6 74 89 ⬤
fsa 57 3 ÚJ

 
 10

 
AK 10 akkumulátorral és AL 101 töltőkészülékkel

4522 011 5748 – – 36 – 2,2 7 74 89 ⬤

FSA 85 4 4852 011 5707 – – 36 – 2,8 6 77 94 1,4 / 0,8 ⬤

FSA 90 4 4863 200 0083 – – 36 – 3,2 8 73 84 3,5 / 3,5

FSA 130 4 4867 200 0017 – – 36 – 4,5 8 82 94 1,1 / 1,9 ⬤

elektromos szegélynyírók

FSE 31 4815 011 4103 – – 230 245 2,2 9 82 92 1,2 / 1,8

FSE 52 4816 011 4104 – – 220 – 240 500 2,2 9 81 94 3,0 / 4,5

FSE 60 4809 011 4111 – – 230 540 3,9 9 83 94 3,9 / 3,6

FSE 81 4809 011 4119 – – 230 1.000 4,7 9 83 93 2,9 / 2,2
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– 110 ≤ 250 PolyCut 2-2 damilfej – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

– 149 280 AutoCut C 3-2 damilfej – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 149 280 AutoCut C 3-2 damilfej – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 165 350 AutoCut C 4-2 damilfej – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 177 260 AutoCut 25-2 damilfej – – – – – – – – –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 175 260 AutoCut C 26-2 damilfej – merev – – – – – – –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/⬤

– 110 245 Damilfej – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

– 131 300 AutoCut C 3-2 damilfej – – – – – – – – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

– 153 350 AutoCut C 6-2 damilfej – rugalmas – – – – – – –/–/⬤ – – ⬤/–/–

– 153 350 AutoCut C 6-2 damilfej – rugalmas – – – – – – –/–/⬤ – – ⬤/–/–

5 Akkumulátorral 8   Akkumulátor, vágóeszköz és védőburkoLAt nélkül
6 Vágóeszközzel és védőburkoLAttal, akkumulátor nélkül 9   Vágóeszközzel és védőburkoLAttal, kábel nélkül
7 Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül  10 2020 tavaszától kapható
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Vágóeszközök 
és damilfejek
ƒ

•  Különféle vágóeszközök és damilfejek  
különböző feladatokhoz  

•   Az egyszerű nyírási munkáktól kezdve  
egészen a bozótirtásig

•  Kopásálló és hosszú élettartamú,  
hajlékony anyagból készült damilok

•  Különféle formájú, keresztmetszetű  
és átmérőjű damilok

Fű és  
gyenge növényzet

TrimCut damilfej  

Két szállal, fűnyíráshoz és területek 
tisztításához. A damilt kézzel kell 
pótolni.

AutoCut damilfej

Két szállal, fűnyíráshoz és területek 
tisztításához. A damil hossza a 
nyírófej talajhoz érintése után auto-
matikusan újra beállítódik. 

DuroCut damilfej

Kettő vagy négy szállal, 
területek megtisztításához. Az 
egyes száldarabok egyszerűen 
befűzhetők.

PolyCut nyírófej

Univerzális vágóeszköz fű-
nyírási munkákhoz. Kettő vagy 
három műanyag lengőkéssel. 

SuperCut damilfej

Két szállal, fűnyíráshoz és területek 
megtisztításához. A damil automa-
tikusan állítódik be az optimális 
vágási hosszra.

SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK158



Erős  
növényzet

Nád és  
bokrok

Bokrok és  
vékony fák

Szecskavágó kés

Kétélű, acél. Sűrű bozótosok és 
tüskés cserjék ritkításához és visz-
szavágásához.

körfűrészlap hegyes fogakkal

Különleges acélból készült szerszám közepes és 
nagy teljesítményű motoros kaszákhoz. Cserjék 
és vékony fák kivágásához.

körfűrészlap vésőfogazattal

Különleges acélból készült szerszám közepes és 
nagy teljesítményű motoros kaszákhoz. Cserjék és 
vékony fák kivágásához.

körfűrészlap keményfém betéttel

Rendkívül erős speciális szerszám homokos és szá-
raz területeken, valamint a talaj közelében végzett 
munkához.

fűvágó lap

Erős, száraz fű nyírásához. Két- vagy négyélű 
acél lap. 8, 32 vagy 40 foggal.

bozótvágó kés

Két- vagy háromélű, megfordítható acél lap. Erősen 
gazos fű, bozót és tüskés cserjék ritkításához és 
visszavágásához.
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 ajánlott 1 KizáróLAg védőburkoLAttal használható 3 12 darab XL méretű damilLAl

4 12 darab XXL méretű damilLAl kombinálható 2  Méretre vágott damildarabokkal is 
felszerelhető– nem kombinálható
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 C
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0

AutoCut damilfejek

Damilorsó 6421 710 4300 1,4 – – – – – –

Damilorsó 4008 710 4300 1,6 – – – – – –

AutoCut 2-2 4008 710 2100 1,6 – – – – – –

AutoCut C 3-2 új 4009 710 2100 1,6 – – – – – –

AutoCut C 3-2 új 4009 710 2106 2,0 – – – – – –

AutoCut C 4-2 4006 710 2121 2,0  – – – – – –

AutoCut C 6-2 4006 710 2126 2,0/2,4     ⬤ – – – – –

AutoCut 25-2 4002 710 2108 2,4/2,7     – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
AutoCut C 26-2 4002 710 2169 2,4/2,7     – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
AutoCut 36-2 4002 710 2170 2,7/3,0/3,3     – – – – – ⬤
AutoCut 46-2 4003 710 2115 2,7/3,0/3,3     – – – – – –

AutoCut 56-2 4005 710 2107 2,7/3,0/3,3     – – – – – –

SuperCut damilfejek

SuperCut 20-2 4002 710 2162 2,4   – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
SuperCut 40-2 4003 710 2140 2,4   – – – – – –

PolyCut nyírófejek

PolyCut 2-2 2 4008 710 2102 1,4/1,6  – – – – – –

PolyCut 3-2 2 új 4009 710 2104 1,4/1,6  – – – – – –

PolyCut 7-3 2 4006 710 2127 2,0/2,4     ⬤ – – – – –

DuroCut nyírófejek

DuroCut 20-2 3 4002 710 2182 2,0/2,4/2,7/L/XL     – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
DuroCut 40-4 4 4005 710 2114

2,7/3,0/3,3/4,0/XL/
XXL     – – – – – –

nyírófejek 1
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– – – – – – – – – ⬤ –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – ⬤ – – – – –

– – – – – ⬤ – – – – –

– – – – – – ⬤ – – – –

– – – – – – – – – – ⬤
– – – – – – – ⬤ ⬤ – –

– – – – – – – ⬤ ⬤ – –

– – – – – – – – – – –

⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – –

– – – ⬤ – – – – – – –

– – – – – – – ⬤ ⬤ – –

⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – –

– – – – ⬤ – – – – – –

– – – – ⬤ – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – ⬤ ⬤ – –

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

  Kerek damil   Kerek és csendes damil
   CF3 Pro kereszt aLAkú high-tech 

damil
  Négyzetes damil
  Ötszögű damil

SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK 161

7



profi Tipp

AZ ÚJ DAMILOK ÁZTATÁSA

Az új damilokat érdemes 24 órával a használat előtt 
vízben áztatni. Nemcsak a rugalmassága javul ezáltal, 
az áztatás megnöveli a damil élettartamát is. 

Műanyag  
késkészlet

8 darab műanyag kés  
 PolyCut 2-2 fejhez. 

Cikkszám

4008 007 1000

Műanyag  
késkészlet

12 darab műanyag kés  
PolyCut 7-3, 27-3,  
47-3 fejhez.

Cikkszám

4002 007 1000 

Damilvágó 
kés

2,0 – 4,0 mm átmérőjű  
damilok vágásához.

Cikkszám

0000 881 8204

damilok fajtái és színei

1,4 mm – – – –

1,6 mm – – –

2,0 mm – –

2,4 mm

2,7 mm

3,0 mm –

3,3 mm – –

Damilok

48 damil / csomag

DUROCUT 5-2 ÉS 20-2 FEJEK-
HEZ  
L-es méret, 2 mm, fogazott

Cikkszám

0000 930 3503

DUROCUT 20-2 ÉS 40-4 FE-
JEKHEZ  
XL-es méret, 3 mm, fogazott

Cikkszám

0000 930 3504

DUROCUT 40-4 FEJHEZ  
XXL-es méret, 4 mm, fogazott

Cikkszám

0000 930 3505
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1 új – 2020 tavaszától kapható
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Kerek damilok (tekercs) 

0000 930 2284 1,4 16,0

0000 930 2334 1,6 19,0

0000 930 2335 2,0 14,0

0000 930 2337 2,0 119,0

0000 930 2246 2,4 253,0

0000 930 2340 2,4 83,0

0000 930 2227 2,7 896,0

0000 930 2289 2,7 358,0

0000 930 2341 2,7 9,0

0000 930 2343 2,7 65,0

0000 930 2571 2,7 896,0

0000 930 2542 3,0 162,0

0000 930 2543 3,0 271,0

0000 930 2569 3,3 573,0

CF3 Pro kereszt alakú, high-tech damil  

(tekercs) 

0000 930 4318 1 2,0 45,0

0000 930 4319 1 2,0 91,0

0000 930 4300 2,4 35,0

0000 930 4303 2,4 70,0

0000 930 4301 2,7 26,0

0000 930 4304 2,7 53,0

0000 930 4302 3,0 21,0

0000 930 4305 3,0 43,0

0000 930 43151 3,0 134,0

0000 930 4323 1 3,3 180,0
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Kerek, csendes damilok (tekercs) 

0000 930 2421 2,4 83,0

0000 930 2535 2,4 253,0

0000 930 2423 2,7 65,0

Négyzetes damilok (tekercs)

0000 930 2641 2,4 83,0

0000 930 2612 2,4 253,0

0000 930 2643 2,7 65,0

0000 930 2616 2,7 208,0

0000 930 2617 2,7 347,0

0000 930 2619 3,0 162,0

0000 930 2620 3,0 271,0

0000 930 2645 3,3 38,0

0000 930 2623 3,3 228,0

Ötszögű damilok (tekercs)

0000 930 3343 2,7 77,0
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 ajánlott F = él 1 kizáróLAg védőburkoLAttal 
  használható

4  kizáróLAg  
szecskavédővel 
használható

5 KizáróLAg kétkaros fogantyúval rendelkező  
   motoros kaszákhoz használható kombinálható Z = fogak

– nem kombinálható 2  nagy teherbírás, hosszú 
élettartam

6 KizáróLAg ütközővel használható, lásd 167. oldal
7  HP = High-Performance = nagy teljesítmény  

(20 %-kal nagyobb vágásteljesítmény)3 csökkentett felverődésű
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fűvágó lap 1

230 mm (2 F) 4001 713 3805 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

260 mm (2 F) 4001 713 3812 – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

230 mm (4 F) 4001 713 3801 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

230 mm (4 F) 4000 713 3801 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ –

230 mm (8 Z) 4001 713 3803 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

255 mm (8 Z) 4000 713 3802 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

250 mm (40 Z) 2 4001 713 3806 – – ⬤ – – – – –

250 mm (40 Z) 2 4000 713 3806 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

250 mm (44 Z) 3 Amíg a készlet tart! 4001 713 3811 – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

bozótvágó kés 1

250 mm (3 F) 4112 713 4100 – ⬤ – – – – – –

300 mm (3 F) 4119 713 4100 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ –

305 mm „Spezial” (2 F) 2 4000 713 4103 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

350 mm (3 F) 4110 713 4100 – – – – – – – ⬤

350 mm „Spezial” (3 F) 2 4000 713 4100 – – – – – – – ⬤
szecskavágó kés 4,5   

270 mm (2 F) 4000 713 3903 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ –

320 mm (2 F) 4000 713 3902 – – – – – – – ⬤
Körfűrészlap hegyes fogakkal5,6

200 mm (80 Z) 4112 713 4201 – – – – – – – –

200 mm (44 Z) 4000 713 4200 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ –

225 mm (48 Z) 4000 713 4205 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
Körfűrészlap vésőfogazattal5,6

200 mm (22 Z) 4112 713 4203 – ⬤ – – – – – –

200 mm (22 Z) 4119 713 4200 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ –

200 mm (22 Z) HP 7 4001 713 4203 – ⬤ – – – – – –

200 mm (22 Z) HP 7 4000 713 4203 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ –

225 mm (22 Z) HP 7 4000 713 4202 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
Körfűrészlap keményfém betéttel5,6

225 mm (36 Z) 4000 713 4211 – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

fém vágóeszközök

SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK164



profi Tipp

A járdaszigeteknél, közparkokban vagy zöldterületeken kaszával végzett nyírási 
munkáknál a felperdülő kövek gyakran gondot okozhatnak. A STIHL erre is megoldást 
nyújt a KWF-tanúsítvánnyal rendelkező, csökkentett felverődésű 250-44 fűvágó 
lap segítségével, melynek használatánál a biztonsági zóna 3 méterre csökkenhet. A 
különleges fogformájának köszönhetően a körbeforgatott por és kőszemcsék általi ká-
rokozási kockázat csekély. Az eredmény: kényelmesebb, biztonságosabb és gyorsabb 
munkavégzés.
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külön  
rendelhető 
tartozékok  
vágóeszközök-
höz
ƒ

•  Reszelők és védőburkolatok

•  Sablon és terpesztővas

Reszelőnyél
 

Fanyél valamennyi lapos és 
kör keresztmetszetű reszelő-
höz 4,0 és 5,5 mm átmérő 
között.

Cikkszám

0811 490 7860

FH 3  
Reszelőnyél

Puha markolat. Lapos re-
szelőkhöz 150 mm átmérőig. 

Cikkszám

0000 881 4503

Terpesztővas

Vésőfogas  
körfűrészlapokhoz.

Cikkszám

4020 893 5000

Körfűrész-
lap reszelő

Hegyes fogú  
körfűrészlapokhoz.

Cikkszám

0814 212 3310

Körfűrész-
lap reszelő

Laposreszelő bozótvágó 
késekhez és hegyes fogú 
körfűrészlapokhoz. Tok az 
eszköz tiszta tárolásához. 
200 mm.

Cikkszám

0814 212 3000

Reszelő- 
vezető kör 
kereszt- 
metszetű  
reszelővel

Vésőfogas körfűrészlapok-
hoz.

Cikkszám

5605 750 4343

Élező- 
sablonok
Bozótvágó késekhez.

KÉTÉLŰ BOZÓTVÁGÓ  
KÉSEKHEZ

Cikkszám

4020 890 5501

HÁROMÉLŰ BOZÓTVÁGÓ 
KÉSEKHEZ

Cikkszám

4020 890 5500
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1 Az átszerelés kizáróLAg a 4128 717 2704 cikkszámú védőgyűrűvel lehetséges 3  Az átszerelés kizáróLAg a 4147 717 2701 védőgyűrűvel lehetséges
2 KizáróLAg kétkaros fogantyúval rendelkező FS modellekhez használható
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Univerzális védőburkolat damilos nyírófejekhez, fűvágó lapokhoz és bozótvágó késekhez

4180 007 1028 420 / 260 – – ⬤ ⬤ – – –

4119 710 8103 420/305

Védőburkolat fűvágó lapokhoz és bozótvágó késekhez

4863 710 8100 – / 260 – – – – – – ⬤

4144 710 8116 – / 230 ⬤ – – – – – –

4147 710 8101 – / 305 – – – – ⬤ – –

4148 710 8101 – / 350 – – – – – ⬤ –

Védőburkolat damilos és PolyCut nyírófejekhez

4144 710 8117 420 / – ⬤ – – – – – –

4147 710 8100 480 / – – – – – ⬤ ⬤ –

4863 710 8120 380 / – – – – – – – ⬤

4180 007 1030 420 / – – – ⬤ ⬤ – – –

4522 710 8102 280 / – – ⬤ – – – – –

Védőburkolat szecskázó alapkészlethez (szecskázókés, szecskázó késvédő, rögzítők)

4147 007 1011 – / 270 – – – – ⬤ – –

4148 007 1012 – / 320 – – – – – ⬤ –

Védőburkolat körfűrészlapokhoz (ütköző és védő körfűrészlapokhoz) 2

4180 710 8201 – / 200 – – ⬤ – – – –

4148 710 8201 – / 225 – – – – – ⬤ –

4147 710 8201 –/225 – – – – ⬤ – –

4117 710 8200 –/200 – – ⬤ ⬤ – – –

ÚJ
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Alakítsa át  
a világot!
ƒ

171 Sövénynyírók és  

külön rendelhető 

tartozékaik

181 Sövényvágók és  

külön rendelhető 

tartozékaik

8
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kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

sövénynyírók 
ƒ

05  erőkímélő munkavégzés

04  kiváló  
vágásteljesítmény

03  biztonságos vágásvezetés

02 állandó  
teljesítmény

01  teljes kontroll 06  még nagyobb biztonság

technológia

01  STIHL EC ELEKTRONIKA 
Az AP rendszerben az elektromos 
vezérlés felismeri a használat közbeni 
terhelést és aktívan szabályozza az 
EC motort. Az eredmény: még a 
legnehezebb vágásoknál is állandó 
késlöketszám, valamint mindig opti-
mális teljesítmény.

02  STIHL ELEKTROMOTOR (EC) 
A kiváló munkateljesítmény mellett 
az EC motorral rendelkező AP rend-
szerű profi sövénynyírók automatikus 
forgásirányváltóval rendelkeznek. 
Ez szükség esetén lehetővé teszi a 
vágóeszköz kiszabadítását.

kényelem

03  FORGATHATÓ  
TÖBBFUNKCIÓS  
MARKOLAT 
A forgatható többfunkciós markolat 
optimális fogást biztosít az oldalsó 
vagy akár a felső vágások során is.

04  KIFORROTT  
KÉSGEOMETRIA 
A késgeometria és a speciálisan  
összehangolt hajtóművek garantálják 
a legjobb vágásteljesítményt.

05  FOGANTYÚKENGYEL A 
BELSŐ OLDALON TALÁL-
HATÓ KAPCSOLÓVAL 
Kényelmes és kézre álló, így erőkímé-
lő munkavégzést tesz lehetővé még 
a hosszabb munkák során is. 

biztonság

06  RÖGZÍTETT  
VÁGÁSVÉDELEM 
  Csökkenti a sérülésveszélyt és kopás 
esetén egyszerűen cserélhető.

07  RÖGZÍTETT  
ÜTKÖZÉSVÉDŐ 
 Megvédi a sövénynyíró késcsúcsát  
a sérülésektől a fal- és talajközelben 
végzett munkák során.

07 rongálódás elleni védelem
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E = ErgoStart 1 Üzemanyag nélkül, kompletten
C = kényelmi felszereltség
R = idősebb ágakhoz

Benzines  
sövénynyírók

ƒ

• Könnyű és strapabíró gépek  
kiemelkedő vágásteljesítménnyel

• Nagyobb területeken végzett 
munkákhoz 

•  Park- és tájgondozáshoz 

• Sűrű sövények és díszbokrok nyírására

HS 45
27,2 cm3 • 0,75 kW / 1,0 LE • 4,7 kg-tól 1

Kezdő szintű modell a ház körüli sövények ápolásához. STIHL anti-
vibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, hosszú élettartamú légszűrő-
rendszer, egy oldalon élezett kések, beépített vágásvédelem.

Vágáshossz  60 cm

Cikkszám 4228 011 2938

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

Ideális közterületek gondozói és gazdálkodók számára. STIHL 
antivibrációs rendszer, STIHL ErgoStart, hosszú élettartamú légszű-
rőrendszer, egykaros kezelés, szerszám nélkül nyitható tankelzáró, 
kétoldalt köszörült kések, vágás- és vezetővédelem. 

Vágáshossz  60 cm

Cikkszám 4242 011 2947

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

HS 82 R
22,7 cm3 • 0,7 kW / 1,0 LE • 5,3 kg-tól 1

Profi gép alacsony késsebességgel erős vágásokhoz. Egyszerűsített 
indítási rendszer, STIHL antivibrációs rendszer, hosszú élettartamú  
légszűrőrendszer, kétoldalt köszörült kések idősebb hajtások vágá-
sához, forgatható többfunkciós fogantyú, vágás- és vezetővédelem, 
leállító gomb. 

Vágáshossz  75 cm

Cikkszám 4237 011 2978
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Akkumulátoros  
sövénynyírók  
és sövényvágók
ƒ

•  Magán- és profi felhasználók számára

•  Zajérzékeny területeken, mint például  
lakóövezetek, kórházak, temetők  
és iskolák közelében végzett 
munkákhoz

• Egyszerű és kényelmes kezelhetőség 

• Kiváló vágásteljesítmény

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

HSA 26
 4   

10,8 V • 0,7 kg 2

Könnyű, kompakt kialakítású akkumulátoros sövénynyíró kisebb 
örökzöldek és kislevelű cserjék ápolásához. Optimalizált STIHL 
késgeometria a nagyobb vágásteljesítmény érdekében. Fűvágó 
kés a gyepszélek nyírásához. Ergonomikus, gumiborítású markolat, 
szerszám nélküli, gyors késcsere, akkumulátor töltöttségi jelző.  
Az AS 2 akkumulátor kizárólag az AS rendszer gépeihez használha-
tó, a HSA 25 modellel nem kompatibilis. 

A HSA 26 szettben akkumulátorral és töltőkészülékkel, valamint 
ezek nélkül is kapható.

A szett tartalma:

1 x AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V 
1 x AL 1 töltőkészülék 
1 x sövényvágó kés, vágáshossz: 20 cm, késvédővel 
1 x fűvágó kés, vágásszéleség: 12 cm, késvédővel 
1 x fekete-narancssárga színű táska, akasztókkal

HSA 26 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL, SÖVÉNYVÁGÓ ÉS FŰVÁGÓ KÉSSEL
Vágáshossz  20 cm

Cikkszám HA03 011 3500

HSA 26 SZETTBEN

Vágáshossz  20 cm

Cikkszám HA03 011 3506

HSA 45
 4   

18 V • 2,3 kg 3

Nagyon könnyű, beépített akkumulátoros sövénynyíró kiváló  
vágásteljesítménnyel sövények vágásához a ház körül. Egy oldalon  
csiszolt kés 24 mm-es fogtávolsággal, beépített vágásvédelem,  
felcsavarozott vezetővédelem, beépített lítium-ion akkumulátor  
(36 Wh) töltöttségi állapot kijelzővel. Akkumulátor töltési idő:  
145 perc/210 perc (80%/100%). 

Vágáshossz  50 cm

Cikkszám 4511 011 3501
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HSA 56
 4   

36 V • 2,9 kg 1

Nagyon könnyű (AK) akkumulátoros sövénynyíró kiváló  
vágásteljesítménnyel ház körüli munkákhoz. Egy oldalon csiszolt 
kés 30 mm-es fogtávolsággal, beépített csepp alakú vágásvédelem, 
felcsavarozott ütközésvédő.  

HSA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Vágáshossz  45 cm

Cikkszám 4521 011 3504

HSA 56 AK 10 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Vágáshossz  45 cm

Cikkszám 4521 011 3518

HSA 86
   4 

36 V • 3,7 kg 1

A könnyű (AP) akkumulátoros sövénynyírót még nagyobb teljesít-
mény és állandó löketszám jellemzi, a nagyobb igénybevételt jelentő 
nyírási munkáknál is. 33 mm-es fogtávolság, két oldalon csiszolt kés, 
beépített vágásvédelem és felcsavarozott vezetővédelem. 

HSA 86 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

Vágáshossz 62 cm

Cikkszám 4851 011 3526

HSA 94 R
   4 

36 V • 4,1 kg 1

Vezetékcsatlakozós, rendkívül nagy teljesítményű, strapabíró pro-
fesszionális akkumulátoros sövénynyíró alacsony késsebességgel 
erős vágásokhoz. Állandó löketszám a rendkívül nagy igénybevételt 
jelentő munkáknál is, forgatható többfunkciós fogantyú három-
fokozatú, állítható löketszámmal, két oldalon csiszolt kés idősebb 
hajtások vágásához, felcsavarozott vágás- és vezetővédelem.

Az akkumulátoros áramellátás kétféle lehet. Az AP akkumulátoros 
üzemmód esetén csatlakozó vezetékkel ellátott övtáska vagy egy 
tartóheveder szükséges. AR akkumulátorral is üzemeltethető. 
(31. oldal).

HSA 94 R AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL

Vágáshossz 75 cm

Cikkszám 4869 011 3508

R = idősebb ágakhoz 1 Akkumulátor nélkül 3 Akkumulátorral
2 Fűvágó késsel, akkumulátor nélkül 4 A jelmagyarázat a 349. oldalon található

A megfelelő lítium-ion  
akkumulátorok és  
további, külön rendelhető 
tartozékok

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK
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1   Kábel nélkül

Elektromos 
sövénynyírók

ƒ

•   Sövények és bokrok vágásához  
a ház körül

•  Egyszerű kezelhetőség 

•   Különösen könnyű és csendes gépek

HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg 1

Ideális gallyak és vékonyabb ágak alakítására és vágására. Beépített 
vágásvédelem, rögzített vezetővédő, kisméretű kézvédő, mechani-
kus késfék, egy oldalon élezett kés, zárható kábel-tehermentesítő.

Vágáshossz  45 cm

Cikkszám 4818 011 3506

HSE 61
230 V • 500 W • 3,9 kg-tól 1

Öt pozícióban rögzíthető, elforgatható markolat a rugalmas, kényel-
mes vágáshoz. Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, ható-
távolság-hosszabbító, egy oldalon élezett kés, kábel-tehermentesítő.

Vágáshossz  50 cm

Cikkszám 4812 011 3509

HSE 71
230 V • 600 W • 4,1 kg-tól 1

Beépített vágásvédelem, rögzített vezetővédő, hatótávolság hosz-
szabbító, egy oldalon élezett kés, öt pozícióban rögzíthető elforgat-
ható markolat, kábel-tehermentesítő. 

Vágáshossz  60 cm

Cikkszám 4812 011 3513

SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK174



8



Külön  
rendelhető  
tartozékok  
sövénynyírók-
hoz

ƒ

• Praktikus segítőtársak a munka  
megkönnyítésére 

•  Késvédők és nyesedékgyűjtő lemez 

•  Késjáték beállító készletek

Teleszkópos 
szár  
a HSA 25  
sövénynyíró-
hoz

Lehetővé teszi a HSA 25  
talaj közelében történő  
használatát. Akkumulátorcse-
re a működtető  
fogantyún, 95 – 110  cm  
között fokozatmentesen  
állítható, 125° fokig beállít-
ható munkaszög, könnyedén 
gördülő kerekek.

Cikkszám

4515 710 7100

Késvédők
Megvédi a sövénynyíró kés 
csúcsát a sérülésektől  
a fal és a talajközelben  
végzett munkák során.

HS 56 C-E MODELLHEZ

Cikkszám

4237 792 9006

HS 82 R, HSA 94 R  
MODELLEKHEZ

Cikkszám

4237 790 9802

Nyesedék-
gyűjtő lemez 
vágókések-
hez

A levágott anyag  
elvezetéséhez. Mindkét  
oldalra felszerelhető.

HSA 56, HSA 86, VALAMENNYI 
HSE ÉS HLA MODELLHEZ 
50 cm-es vágáshosszhoz, szerszám 

nélkül felszerelhető

Cikkszám

4859 740 3300

Hordtáska

Ideális a kombimotor és 
az FS-KM vagy a HL-KM 
kombiszerszámok szállítására 
és tárolására. A KM 131 R, 
HSA 86, BGA 86, BGA 100 
modellekhez és körfogantyús 
kombimotorhoz használható.

Cikkszám

0000 881 0507

Késjáték be-
állító kész-
let

A késjáték beállításához a  
kések megkopása esetére. 
Késjáték beállító készlet,  
állítható, 60 cm

HS 82 R, HSA 94 R  
MODELLEKHEZ

Cikkszám

4237 007 1008

Késjáték beállító készlet,  
állítható, 75 cm

HS 82 R, HSA 94 R  
MODELLEKHEZ

Cikkszám

4237 007 1009

SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK176



SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS SÖVÉNYVÁGÓK 177

8



 aLApfelszereltség E = ErgoStart 1 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
R = idősebb ágakhoz 2 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint= 2 m/s2

3 Üzemanyag nélkül, kompletten
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Benzines sövénynyírók

HS 45 4228 011 2938 60 27,2 0,75 / 1,0 – – 5,0 3

HS 56 C-E 4242 011 2947 60 21,4 0,65 / 0,9 – – 4,5 3

HS 82 R 4237 011 2978 75 22,7 0,7 / 1,0 – – 5,6 3

Akkumulátoros sövénynyírók

HSA 26 új 11 HA03 011 3500 20 – – 10,8 – 0,7 4

HSA 26 új 11 

AS 2 akkumulátorral + AL 1 töltőkészülékkel
HA03 011 3506 20 – – 10,8 – 0,9 5 

HSA 45 4511 011 3501 50 – – 18 – 2,3 5

HSA 56 4521 011 3504 45 – – 36 – 2,9 6

HSA 56 
AK 10 akkumulátorral + AL 101 töltőkészülékkel

4521 011 3518 45 – – 36 – 3,7 7

HSA 86 4851 011 3526 62 – – 36 – 3,3 6

HSA 94 R 4869 011 3508 75 – – 36 – 4,4 6

Elektromos sövénynyírók

HSE 42 4818 011 3506 45 – – 230 420 3,0 8

HSE 61 4812 011 3509 50 – – 230 500 3,9 8  

HSE 71 4812 011 3513 60 – – 230 600 4,1 8
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97 107 10,0 / 9,0 2-MIX 110 3.800 30 ⬤ ⬤ – ⬤ –

95 107 4,7 / 5,5 2-MIX 104 3.600 34 ⬤ – ⬤ ⬤ –

94 107 2,4 / 2,8 2-MIX 135 3.200 38 ⬤ – – ⬤ ⬤

69 82 1,0 / 1,0 9 – 50 2.200 19 – – – – –

69 82 1,0 / 1,0 9 – 50 2.200 19 – – – – –

54 77 1,4 / 1,5 – 92 2.500 24 – – – – –

80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

83 94 3,7 / 2,3 – 115 2.800/3.000/3.200 10 33 – – – – –

84 95 4,2 / 3,3 – 132 2.800/3.000/3.200 10 38 – – – – ⬤

84 95 3,1 / 1,5 – 92 3.400 21 – – – – –

85 96 5,3 / 3,3 – 113 3.200 29 – – – – ⬤
88 99 3,8/2,6 – 123 2.800 36 – – – – ⬤

4 fűvágó késsel, akkumulátor nélkül 7 Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül 10 1. fokozat/2. fokozat/3. fokozat
5 Akkumulátorral 8 Kábel nélkül  11 2020 tavaszától kapható
6 Akkumulátor nélkül 9 Sövényvágó késsel/Fűvágó késsel
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kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

technológia

01  KÉSRENDSZER  
Kétoldalt csiszolt kések gondoskod-
nak az erős és precíz vágásról  
a vastagabb hajtások esetén is. 

02  STIHL 2-MIX MOTOR 
Nagy teljesítményű és takarékos mo-
tor egyben. A kipufogógáz és a friss 
gázelegy elkülönítése minimálisra 
csökkenti az el nem égett anyagok 
mennyiségét a kipufogógázban. 

kényelem

03  TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ 
Lehetővé teszi valamennyi motorfunkció 
egyszerű kezelését.

04  KÖNNYŰ HAJTÓMŰ 
 A magnéziumból készült ház különösen 
könnyű.

05  KÖRFOGANTYÚ 
 A körfogantyú szűk helyen is nagy moz-
gásszabadságot és egyszerű kezelést tesz 
lehetővé.

biztonság

06  GYORSÁLLÍTÓ RENDSZER 
A kés 145°-ban, fokozatok szerint  
két irányba állítható.

07  SZÁLLÍTÁSI POZÍCIÓ 
A kés a gép szállításához a védőcső-
vel párhuzamos helyzetbe hajtható 
és rögzíthető, így az helytakarékosan 
szállítható és tárolható. 

04  Kis tömeg

sövényvágók 
ƒ

07 Egyszerűen 
szállítható

06  Egyszerű beállíthatóság

02  Erőteljes  
és gazdaságos

03 Kényelmes 
használat

05 Egyszerű  
kezelhetőség

01  Kiváló vágásteljesítmény
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E = ErgoStart 1 Üzemanyag nélkül, kompletten
2 a jelmagyarázat a 349. oldalon található
3 Akkumulátor nélkül

Sövényvágók  
és külön  
rendelhető  
tartozékaik

ƒ

•   Profi tájgondozók és igényes  
egyéni felhasználók számára

•  Különösen széles, magas vagy hosszú  
sövényekhez és a ház körüli talajtakaró  
növényekhez

•  Praktikus segítőtársak a munka  
megkönnyítésére

HL 92 C-E
21,4 cm3 • 0,75 kW / 1,0 LE • 5,9 kg 1

A magas sövényeken és a talaj közelében végzett professzionális 
munkához. Könnyű motoregység, 2-MIX motor ECOSPEED-del a 
fordulatszám-szabályozáshoz. STIHL ErgoStart, 145°-kal elfordítható 
penge.  
Teljes hossz: 232 cm

Cikkszám 4243 200 0033

145°

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

HLA 56
 2   

36 V • 3,8 kg 3

Könnyű, COMPACT akkumulátoros sövényvágó magas és széles sö-
vényekhez a ház körüli területeken. Egy oldalon csiszolt, cseppalakú 
kés, -45° és 90° között fokozatonként beállítható késszög, könnyen 
szállítható. 

Szállítási hossz: 115 cm 
Teljes hossz: 210 cm

HLA 56 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám HA01 011 2904

HLA 56 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám HA01 200 0011

135°

külön rendelhető 
tartozék: HLA szár-
hosszabbító

  
182. oldal
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E = ErgoStart 1 a jelmagyarázat a 349. oldalon található
2 Akkumulátor nélkül
3 Kábel nélkül

HLA 65
   1 

36 V • 3,5 kg 2

Akkumulátoros (AP vagy AR) sövényvágó magas és széles sövények-
hez. Terhelés alatt is állandó késlöket, ideálisan beállítható fej feletti, 
oldal- és talajközeli vágáshoz. 115°-kal elfordítható penge, nagy  
hatótávolság, két oldalon csiszolt kés, 125 cm-esre összecsukható  
a könnyebb szállítás és tárolás érdekében.  
Teljes hossz: 205 cm

HLA 65 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4859 011 2902

115°

HLA 85
   1 

36 V • 4,4 kg 2

Akkumulátoros (AP vagy AR) sövényvágó professzionális munka-
végzéshez. A teleszkópos szárnak köszönhetően nagy hatótávolság. 
Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, ideálisan beállítható fej 
feletti, oldal- és talajközeli vágáshoz. 115°-kal elfordítható penge, két 
oldalon csiszolt kés, szerszám nélkül állítható szárhossz gyorsfeszítő 
emelőkarral. 180 cm-esre összecsukható a könnyebb szállítás  
és tárolás érdekében.  
Teljes hossz: 260–330 cm

HLA 85 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4859 011 2922

115°

külön rendel-
hető tarto-
zék: tartóláb

  
31. oldal

 te
le

sz
kó

po
s 

A megfelelő lítium-
ion akkumulátorok 
és további, külön 
rendelhető tartozékok
A 8. OLDALON TALÁLHATÓK

HLE 71
230 V • 600 W • 5,9 kg 3

Optimális magas és széles sövények vágásához zajra érzékeny te-
rülteken. 125°-ban elfordítható vágókés, kétoldalt csiszolt kés, puha 
markolat, összecsukható az egyszerű szállítás és tárolás érdekében, 
túlterhelés elleni védelem, kábel-tehermentesítő.  
Teljes hossz: 254 cm

Cikkszám 4813 011 2913

125°

HLA szár-
hosszabbító

Alumínium szárhosszabbító  
a HLA 56 sövényvágóhoz. 
Hatótávolság: 50 cm  
Tömeg: 500 g

Cikkszám

HA01 820 5000

Nyesedék-
gyűjtő lemez

A levágott anyag összegyűj-
téséhez és elvezetéséhez.  
50 cm-es vágáshossz,  
szerszám nélkül, mindkét  
oldalra felszerelhető. A HSA 
56 és a HSA 86 modellek-
hez, valamint valamennyi 
HLA- és HSE-modellhez.

Cikkszám

4859 740 3300
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Szorító te-
leszkópos 
nyélhez

Az ergonomikus munka-
végzés érdekében a vállhe-
vederrel vagy az RTS háti 
hevederrendszerrel kombi-
nálva. Segítségével a gép 
könnyedén beakasztható. A 
HT 103 és HT 133 modellek-
kel együtt szállítjuk. HTA 85 
és HLA 85 modellekhez is 
használható.

Cikkszám

0000 790 8600

RTS háti  
hevederrend-
szer
Hosszabb ideig tartó mun-
kákhoz. Testmagassághoz 
igazítható, kifejezetten ké-
nyelmes és energiatakarékos 
munkavégzést biztosít.  
HT 103, HT 133, HTA 85, 
HTE 60, kombimotorok  
HT-KM-mel vagy HL-KM 
145°-kal (nem KMA 130 
R-rel), HL 92 C-E, HLA 65, 
HLA 85 és HLE 71 modellek-
hez is használható.

Cikkszám

0000 790 4400

Hordtáska

Ideális a gép és az FS-KM  
és HL-KM kombiszerszámok 
szállítására és tárolására.  
A KMA 130 R, HSA 86, BGA 
86 és BGA 100 modellhez, 
valamint körfogantyús kom-
bimotorhoz is használható.

Cikkszám

0000 881 0507

Késvédők

Megvédi a sövényvágó  
kés csúcsát a sérülésektől  
a fal és a talajközelben  
végzett munkák során  
(a HLA modellhez nem  
használható).

HLE 71 MODELLHEZ

Cikkszám

4230 007 1005

 aLApfelszereltség 1 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A) 3 Késes vágószerkezettel 6 Akkumulátorral
E = ErgoStart 2 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s2 4 Üzemanyag nélkül, kompletten 7 kábel nélkül

5 Akkumulátor nélkül
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Benzines sövényvágó

HL 92 C-e (145°) 4243 200 0033 50 21,4 0,75/1,0 – – 5,9 4 91 106 4,1/4,6 2-MIX 232 3.600 34 ⬤

Akkumulátoros sövényvágók

HLA 56 (135°) HA01 011 2904 45 – – 36 – 3,8 5 77 87 1,5/1,5 – 210 2.800 30 –

HLA 56 (135°) 
Ak 20 akkumulátorral és  
Al 101 töltőkészülékkel

HA01 200 0011 45 – – 36 – 5,0 6 78 87 1,5/1,5 – 210 2.800 30 –

HLA 65 (115°) 4859 011 2902 50 – – 36 – 3,5 5 85 94 3,5/3,5 – 205 3.000 33 –

HLA 85 (115°) 4859 011 2922 50 – – 36 – 4,4 5 75 94 2,0/2,0 – 260 – 
330 3.000 33 –

Elektromos sövényvágó

HLE 71 (125°) 4813 011 2913 50 – – 230 600 5,9 7 84 95 7,6/3,6 – 254 4.000 35 –
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Élesek és  
munkára  
éhesek 
ƒ

187 Segítség a megfelelő 

kerti aprítógép  

kiválasztásához

188 Kerti aprítógépek  

és külön rendelhető 

tartozékaik

KERTI APRÍTÓGÉPEK184
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 Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. Ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
További információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók. 

kerti aprítógépek 
ƒ

04  biztonságos 
működtetés

02  Optimális  
aprítás

03 Zajcsillapított  
tölcsér

01 Kétkamrás  
rendszer

technológia

01   KÉTKAMRÁS RENDSZER 
A két külön adagolónyílás lehetővé teszi a fás szárú, és a lágy, 
illetve vegyes anyagok betöltését. Az egyes kamrák speciális  
késekkel rendelkeznek a betöltött anyag feldolgozásához.

02  SZENDVICSSZERKEZETŰ KÉSEK  
Optimális aprítás csekély rázkódás mellett. Emellett a kiegészítő 
szárnyas kések és a tépőkések még hatékonyabbá teszik a gép 
működését.

kényelem

03  ZAJCSILLAPÍTOTT TÖLCSÉR 
   A zajcsillapított tölcsér csendesebb működést tesz lehetővé. 

04  ONE CLICK/ONE TURN  
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ 
A kapcsolót közvetlenül a tölcsér rögzítőcsavarjába integráltuk, 
melyet a motor leállításához csak röviden el kell fordítani.

KERTI APRÍTÓGÉPEK186
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GH 460 GHE 140 L GHE 105 GHE 150 GHE 250 GHE 355

Benzinmotoros aprítógép Elektromos aprítógépek

Elektromos aprítógépek

Az elektromos aprítógépek számos feladat elvégzésére alkalmasak: 
kínálatunkban a kisebb mennyiségű puha anyag aprításától kezdve 
egészen a vastagabb ágak feldolgozásig minden feladathoz a meg-
felelő modell megtalálható. 

• Áramforrással rendelkező kertekbe

•  Nagy teljesítményű motorok

•  Kifejezetten csendes változatban is kaphatók (pl. GHE 140 L)

Benzinmotoros kerti  
aprítógép

Nagy mennyiségű feldolgozandó anyag esetén és áramforrás nélküli 
kertekbe a benzinmotoros aprítógép jelenti a megfelelő választást. 
A nagy teljesítményű motorral rendelkező géppel akár vastagabb 
ágak is könnyedén felapríthatók.

• Független az áramellátástól, ezért könnyedén mozgatható

• Különösen erős benzinmotor

•  Nagyobb mennyiségű feldolgozandó anyag aprítására alkalmas

segítség a megfelelő kerti aprítógép  
kiválasztásához 
ƒ

még többek között a feldolgozandó anyag mennyisége 
és jellege (puha vagy fás szárú anyag), illetve a maxi-
mális ágvastagság is. Zajérzékeny területeken történő 
használathoz speciális, különösen csendes modellt is 
kínálunk.   

A kerti aprítógép kiválasztásakor mindenekelőtt azt 
kell eldönteni, hogy elektromos vagy benzinmotoros 
gépre van-e inkább szükségünk. Ehhez nem csak azt 
kell figyelembe venni, hogy található-e elérhető közel-
ségben elektromos csatlakozóaljzat. Fontos tényező 

javasolt modellek az  
aprítandó anyag mennyisége  
és fajtája alapján

  Fás szárú anyagok 
Ágak, gallyak, fás szárú sövénynyesedékek stb.

   Puha anyagok 

Virágnyesedék, lomb, vékony gallyak stb.

KERTI APRÍTÓGÉPEK 187
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Kerti  
aprítógépek  
és külön  
rendelhető  
tartozékaik
ƒ

• Hobbikertészek és tájápolók számára

•  Fás szárú és puha anyagok aprításához

•  Nagy teljesítményű motorok

•  Hatékony kések és aprítórendszerek

•  Széles kínálat, akár különösen csendes 
modell is kapható

GH 460
190 cm3 • 3,4 kW / 4,6 LE 

Nagyon erős benzinmotoros kerti aprítógép nagyobb mennyiségű 
vastag ág és lágy anyag aprításához. Az áramellátástól független, 
így bárhol használható.

cikkszám 6001 200 0011

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

GHE 140 L 1

230 V • 2,5 kW

Kompakt, összecsukható elektromos aprítógép erős elektromotor-
ral, kizárólag fás szárú anyagok aprításához. Hálózati csatlakozóval, 
lóhere alakú nyílással, beépített aprítéktartállyal, és különösen csen-
des  zúzóhengerrel. Összecsukható, ezért helytakarékosan tárolható 
és könnyen szállítható. 

cikkszám 6013 011 1136
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L = Különösen csendes modell 1 kizáróLAg fás szárú anyagok aprítására használható

GHE 150
230 V • 2,5 kW

Kompakt elektromos aprítógép erős elektromotorral, közepes 
vastagságú ágak alkalmankénti aprításához. Hálózati csatlakozó, 
szendvics késszerkezet, lóhere alakú nyílás. 

cikkszám 6008 011 1130

GHE 105
230 V • 2,2 kW

Kompakt elektromos aprítógép hatékony elektromotorral, közepes 
vastagságú ágak és lágy anyag alkalmankénti aprításához. Hálózati 
csatlakozó, lóhere alakú nyílás. 

cikkszám 6007 011 1175

GHE 250
230 V • 2,5 kW

Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral, közepes 
vastagságú ágak és lágy anyag rendszeres aprításához. Ideális 
nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, 
szendvics késszerkezet.

cikkszám 6008 011 1030

GHE 355
230V • 2,5 kW

Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral, közepes 
vastagságú ágak és puha anyagok rendszeres aprításához. Ideális 
nagyobb mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, 
szendvics késszerkezet, forgásirányváltó technológia.

cikkszám 6011 011 1020

KERTI APRÍTÓGÉPEK 189
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 aLApfelszereltség B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart automata szívató
OHV = Felülszelepelt motor
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Benzinmotoros kerti aprítógép

GH 460 6012 200 0011 60

Elektromos aprítógépek                         

GHE 140 L 3 6013 011 1136 40

GHE 105 6007 011 1175 35

GHE 150 6008 011 1130 35

GHE 250 6008 011 1030 30

GHE 355 6011 011 1020 35

GHE 420 6012 200 0009 50

GHE 420
230 V • 3,0 kW

Elektromos aprítógép nagy teljesítményű elektromotorral vasta-
gabb ágak és puha anyagok rendszeres aprításához. Ideális nagyobb 
mennyiségű aprítandó anyag esetén. Hálózati csatlakozó, kétkamrás 
rendszer, szendvics késszerkezet, "One Click/One Turn" biztonsági 
kapcsoló. 

cikkszám 6012 200 0009

ATZ 150
Ferde tölcsér Multi-Cut 150 
késrendszerrel a GHE 250 
modell átalakításához.

cikkszám

6903 007 1013

AHB 050

50 l-es aprítéktartály. 
Valamennyi aprítógéphez 
a GHE 140 L, GHE 420 és 
GH 460 modelleket kivéve. 

cikkszám

6903 760 2546
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B&S 850  
EXi OHV RS 190 – 3,4 / 4,6 3.000 – Multi-Cut 450 59,0 ① 104 96 3 ⬤ ⬤ – – ⬤

– – 2.500 – – 230 V~ Vágóhenger 
(40 1/min) 24,0 93 85 3 – – – ⬤ –

– – 2.200 – – 230 V~ Multi-Cut 103 
(2.800 1/min) 19,0 104 93 3 – – – ⬤ –

– – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 150 
(2.800 1/min) 26,0 99 89 2 – ⬤ – ⬤ –

– – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 250 
(2.800 1/min) 27,0 103 92 3 – ⬤ – – –

– – 2.500 – – 230 V~ Multi-Cut 355 
(2.750 1/min) 30,0 100 94 3 – ⬤ ⬤ – –

– – 3.000 – – 230 V~ Multi-Cut 450 
(2.800 1/min) 52,0 106 98 4 ⬤ ⬤ – – ⬤

L = Különösen csendes modell 1 Nettó tömeg üzemanyag nélkül
2 A KpA bizonytaLAnsági tényező meghatározása az RL 2006/42/ECRS irányelven aLApul
3 kizáróLAg fás szárú anyagok aprítására használható
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A KEMÉNY TALAJ 
SZÁMOMRA  
NEM PROBLÉMA
ƒ

195  Motoros kapálógépek és külön 

rendelhető tartozékaik

MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK192
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kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

Motoros kapálógépek 
ƒ

02  Egyszerűen szállítható

01  hatékony kapálás

06 egyszerűen tisztítható

04 Kényelmes munkavégzés

03 rugalmas sebességválasztás

05  Pontos irányíthatóság

technológia

01  KAPAKÉSEK 
A speciálisan kifejlesztett alakjuknak köszönhetően optimális 
sorrendben hatolnak a talajba, így különösen hatékonnyá  
válik a kapálás.

02  KÖZPONTI TOLÓKAR-ÁLLÍTÁS 
A gyorsrögzítővel a tolókar helyzete oldalirányban és függő- 
legesen egyaránt állítható, valamint a kar le is hajtható  
a szállításhoz és a tároláshoz. 

03  180°-BAN ELFORDULÓ CSOROSZLYA 
Segítségével meghatározható a kapálás mélysége és az 
előrehaladás sebessége, valamint a szűk helyeken történő 
munkavégzést és a kanyarodást is megkönnyíti. A csoroszlya 
könnyen kezelhető, egyszerűen beállítható, továbbá a rögzítő 
elvesztés ellen is biztosított.

kényelem

04  ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER 
A tolókar rögzítésében található rezgéscsillapító rendszer 
csökkenti a tolókarra jutó rezgéseket. Ennek köszönhetően  
a gép irányítása hosszú távon is kisebb erőkifejtést igényel.

05  EGYSZERŰ GÁZMŰKÖDTETÉS 
A hatékony kapálás érdekében valamennyi motoros kapáló- 
gépünket kétkezes irányításra terveztük. A gázműködtető  
a kezünk közvetlen közelében helyezkedik el, így a fordulat-
szám irányítás közben hüvelykujjal szabályozható a tolókaron. 
Ennek köszönhetően mindig a szükséges teljesítménnyel 
dolgozhatunk. 

06  TISZTÍTÁSI HELYZET 
A tisztítási helyzetben a kapa késeinek fel- és leszerelése,  
valamint a tisztítása különösen egyszerűen elvégezhető.

MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK194
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1 Nettó tömeg üzemanyagok nélkül

Motoros  
kapálógépek  
és külön  
rendelhető  
tartozékaik
ƒ

•  Hobbi- és tájkertészek, valamint  
zöldségtermesztők számára

• Kapálás kis erőkifejtéssel

• Kiemelkedően kényelmes kezelés

• Nagy teljesítmény és alacsony  
rezgésszint

MH 445 R
140 cm3 • 2,2 kW / 3,0 LE • 37,0 kg 1

Nagy teljesítményű fordulékony motoros kapálógép. Szűk helyeken 
történő munkavégzéshez is ideális. Kiemelkedően kényelmes kezel-
hetőség a kis erőkifejtést igénylő kapáláshoz. A beépített rezgéscsil-
lapító rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az 
egyszerű szállítás érdekében. Hátramenettel is rendelkezik.

Cikkszám 6241 011 3913

MH 560
149 cm3 • 2,3 kW / 3,2 LE • 41,0 kg 1

Széles körű felhasználásra szánt, nagy teljesítményű motoros 
kapálógép ágyásokhoz és nagyobb földterületekhez. Kiemelkedően 
kényelmes kezelés a kis erőfejtést igénylő kapáláshoz. Alacsony 
rezgésszint a beépített rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően. 
Hátramenettel is rendelkezik.

Cikkszám 6241 011 3943

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK
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 aLApfelszereltség B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart automata szívató
SC = SmartChoke automata szívató
OHV =  felülszelepelt motor

MH 685
173 cm3 • 2,9 kW / 3,9 LE • 46,0 kg 1

Nagy telejsítményű motoros kapálógép kemény talajhoz és nagy 
igénybevételű munkákhoz. Kiemelkedően kényelmes kezelhetőség 
a kis erőkifejtést igénylő kapáláshoz. A beépített rezgéscsillapító 
rendszernek köszönhetően alacsony rezgésszintű. Futómű az egy-
szerű szállítás érdekében. Hátramenettel is rendelkezik.

Cikkszám 6241 011 3932
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motoros kapálógépek

MH 445 R 6241 011 3913 45 30 1V + 1R 0,8 B&S 550 EX OHV rs 140 2,2 / 3,0 3.100 37,0

MH 560 6241 011 3943 60 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC 149 2,3 / 3,2 3.000 41,0

MH 685 6241 011 3932 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 775 OHV SC 173 2,9 / 3,9 3.200 46,0
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1 Nettó tömeg üzemanyag nélkül
2 a KpA/K bizonytaLAnsági tényezők meghatározása a 2006/42/EK irányelven aLApul
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93 80 2 5,50 2,40 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

93 79 2 65,00 2,50 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

93 80 3 6,00 2,40 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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Élménnyé  
válhat még  
a takarítás is
ƒ

201 Fúvógépek és  

külön rendelhető  

tartozékaik

208 Lombszívó szecskavágók 

és külön rendelhető 

tartozékaik

211 Seprőgépek

214 Kompakt és közép- 

osztályú hidegvizes  

nagynyomású mosók

218 Kompakt és közép-

osztályú hidegvizes 

nagynyomású mosók 

külön rendelhető  

tartozékai

220 Tisztító- és ápoló- 

szerek nagynyomású 

mosókhoz

222 Professzionális  

hidegvizes nagynyomású 

mosó

223 Professzionális hideg-

vizes nagynyomású 

mosó külön rendelhető  

tartozékai

227 Száraz-nedves  

porszívók

229 Porszívók külön  

rendelhető  

tartozékai

TISZTÍTÓGÉPEK 199
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kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

fúvógépek 
ƒ

01 egyszerű indítás

02 csökkentett hangerejű 
munkavégzés

05 egyszerű kezelhetőség

technológia

01  STIHL ERGOSTART (E) 
A berántó orsó és a forgattyús tengely közti rugó átveszi  
a munkát az indításnál, így nincs szükség többé a kötél  
hirtelen megrántására. Ennek köszönhetően az indítás  
kényelmesebbé válik, nincs szükség nagyobb erőkifejtésre.

02  ZAJCSÖKKENTŐ 
A fúvócsőben elhelyezett zajcsökkentő magas fúvóteljesítmény 
mellett is alacsony zajszintet biztosít. 

03  HD2-SZŰRŐ 
Távol tartja a finom port a motortól, ezzel biztosítva a különösen 
hosszú élettartamot. A különleges alapanyagának köszönhetően 
a szűrő mosás útján, pl. STIHL Variocleannal, majd langyos vizes 
öblítéssel tisztítható.

kényelem

04  STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER 
 A rezgéselnyelő elemek csökkentik a motor rezgéseinek  
a kézre és a karra történő átvitelét, ezzel biztosítva  
a kényelmes munkavégzést.

05  RÖGZÍTHETŐ GÁZKAR LEÁLLÍTÓ GOMBBAL 
 A gázkar a maximális teljesítményt biztosító fokozatban  
rögzíthető. A motor rövid gombnyomással kikapcsolható. 
Ekkor a gép automatikusan újból indításra kész állapotra vált.

04  erőkímélő 
munkavégzés

03  hosszú 
élettartam

TISZTÍTÓGÉPEK200
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1 Üzemanyag nélkül, kompletten

Benzinmotoros 
fúvógépek

ƒ

•   Háztulajdonosok, házmesterek,  
kertészek és lakóközösségek számára

• Kézben vagy háton hordhatóak

• Nagy teljesítményű és hatékony gépek

• Kényelmesen használhatóak

BG 86
27,2 cm3 • 4,4 kg 1

A rendkívül erős légáramú gép nagy felületek lombtól és levágott 
fűtől történő megtisztításához használható. A HD2-szűrőnek köszön-
hetően poros környezetben is használható. Kerek és lapos fúvócső, 
STIHL antivibrációs rendszer, STIHL ElastoStart, rögzíthető gázkar 
leállító gombbal. 

Cikkszám 4241 011 1753

BR 550
64,8 cm3 • 9,9 kg 1

Nagy teljesítményű, csökkentett hangerejű fúvógép állítható hosz-
szúságú fúvócsővel és 4-MIX® motorral. Zajérzékeny területeken 
történő munkavégzésre is alkalmas. STIHL antivibrációs rendszer, 
ergonomikus kialakítású vállheveder. 

Cikkszám 4282 200 1612

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK
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1 Akkumulátorral
2 Akkumulátor nélkül
3 a jelmagyarázat a 349. oldalon található

Akkumulátoros 
fúvógépek
ƒ

•  Ideálisak zajérzékeny területeken,  
például kórházak, óvodák udvaraiban  
vagy lakóterületeken végzett  
munkákhoz 

• A kínálatban található legcsendesebb  
fúvógépek

• Vezeték és kipufogófüst nélkül

BGA 45
 3   

18 V • 2,2 kg 1

Könnyen kezelhető beépített akkumulátoros fúvógép kisebb  
felületek tisztításához a ház körül. Kerek fúvóka, lítium-ion  
akkumulátor (45 Wh) töltöttségi állapotjelzővel. Akkumulátor töltési 
idő 210 perc / 300 perc (80 % / 100 %). 

Cikkszám 4513 011 5901

BGA 57
 3   

36 V • 2,1 kg 2

Karcsú kialakítású, ergonomikusan kiegyensúlyozott akkumu látoros 
(AK akkumulátor) fúvógép az erőkímélő munkavégzéshez. Kerek 
fúvóka, három fokozatban állítható hosszúságú fúvócső a fúvóerő 
optimális megválasztásához. 

BGA 57 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4523 011 5964

BGA 57 AK 20 AKKUMULÁTORRAL ÉS AL 101 TÖLTŐKÉSZÜLÉKKEL
Cikkszám 4523 011 5978

TISZTÍTÓGÉPEK202
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1 Akkumulátor nélkül
2 a jelmagyarázat a 349. oldalon található

BGA 100
   2

36 V • 2,8 kg 1

Vezetékcsatlakozós, csendes, könnyű és nagy teljesítményű akkumu-
látoros fúvógép a belvárosi, zajérzékeny területeken történő profi 
munkavégzéshez. Kerek fúvóka, puha markolat, három teljesítmény-
fokozat kiegészítő „boost” funkcióval, háromfokozatú fúvócsőhossz 
beállítás, akasztó behelyezhető párnához. Lapos fúvócső külön 
rendelhető tartozékként kapható. Az akkumulátoros áramellátáshoz 
további kiegészítők szükségesek (30. oldal). 

BGA 100 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4866 011 5905

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

BGA 86
   2

36 V • 2,8 kg 1

Nagyon egyszerűen és kényelmesen kezelhető, nagy teljesítményű 
akkumulátoros fúvógép professzionális használatra, avar, sövénynye-
sedék vagy akár szemét eltávolításához. Kisebb tömeg és 40%-kal 
nagyobb fúvási teljesítmény a BGA 85 modellhez képest. Kerek 
fúvóka, puha markolat, három fokozatban állítható hosszúságú 
fúvócső a fúvóerő optimális megválasztásához. Lapos fúvócső külön 
rendelhető tartozékként kapható.

BGA 86 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám BA02 011 5900

A megfelelő lítium-ion  
akkumulátorok és  
további külön, rendel-
hető tartozékok

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK
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Fúvógépek  
külön  
rendelhető 
tartozékai
ƒ

•  Az alkalmazási területek bővítésére

• Különböző fúvócsövek 

• Ereszcsatorna-tisztító készlet

Készlet 
lombszívó 
szecskavá-
góvá való át-
alakításhoz
A fúvógép lombszívó  
szecskavágóvá történő  
átalakításához. BG 86  
modellhez.

Cikkszám

4241 700 2200

Ereszcsator-
na-tisztító 
készlet

Piszok és lomb eltávolításá-
hoz. Kb. 3 m hosszú fúvócső. 
BG 86 modellhez.

Cikkszám

4241 007 1003

Hordtáska

Ideális a kombimotor és 
az FS-KM vagy a HL-KM 
kombiszerszámok szállítására 
és tárolására. A KM 131 R, 
HSA 86, BGA 86, BGA 100 
modellekhez, és körfo-
gantyús kombimotorokhoz 
használható.

Cikkszám

0000 881 0507
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 aLApfelszereltség 1 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
 utóLAg felszerelhető (külön rendelhető tartozék) 2 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s2

3 a Légsebesség és a levegőszállítás kombinációja

C
ik

k
sz

á
m

Lö
ke

tt
ér

fo
ga

t (
cm

3)

N
év

le
ge

s 
fe

sz
ül

ts
ég

 (V
)

Te
lje

sí
tm

én
yf

el
vé

te
l (

kW
)

Tö
m

eg
 (k

g)

Fú
vó

er
ő 

3
 (N

)

Lé
gs

eb
es

sé
g 

(m
/s

)  
ke

re
k 

fú
vó

fe
jje

l /
 la

po
s 

fú
vó

fe
jje

l

Lé
gs

eb
es

sé
g 

(m
3/

h)
 

ke
re

k 
fú

vó
fe

jje
l /

 la
po

s 
fú

vó
fe

jje
l

H
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 1
 (d

B
(A

))

Benzinmotoros fúvógépek

BG 86 4241 011 1753 27,2 – – 4,4 4 15 76 / 89 755/620 90 ⬤

BR 550 4282 011 1612 64,8 – – 9,9 4 27 113/– 930/– 98 ⬤ ⬤

Akkumulátoros fúvógépek

BGA 45 4513 011 5901 – 18 – 2,2 5 5 44/– 420/– 76

BGA 57 4523 011 5964 – 36 – 2,1 6 9 54/58 600/530 79 ⬤

BGA 57 
AK 20 akkumulátorral  
+ AL 101 töltőkészülékkel

4523 011 5978 – 36 – 3,3 7 9 54/58 600/530 79

BGA 86 ÚJ 9 BA02 011 5900 – 36 – 2,8 6 15 69/76 780/710 77

BGA 100 4866 011 5905 – 36 – 2,5 6 17 8 75 8/81 840 8/760 80
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Lapos fúvócsövek

4866 701 8301 egyenes BGA 57, BGA 86, BGA 100 A nagy légsebességnek köszönhetően a nedves avart és egyéb 
szemetet is könnyedén eltávolítja.

4241 708 6302 hajlított BG 86, BGE 71

A talajjal párhuzamosan vezetett légáramlat nagyobb felületű 
munkavégzést tesz lehetővé.

4606 701 8301 hajlított BGA 85
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104 2,5 2-MIX ⬤/⬤ ⬤ –/– – – –/– ⬤ –

108 1,6 4-MIX ® ⬤/– – – – – ⬤/⬤ – –

87 3,2 – ⬤/– – – – – –/– – –

91 0,4 – ⬤/⬤ – – – – –/– – –

91 0,4 – ⬤/⬤ – – – – –/– – –

91 0,5 – ⬤/ ⬤ – – – – –/– – –

90 2,5 – ⬤/⬤ – – – – –/– – –

4  Üzemanyag nélkül, kompletten 8 Boost üzemmódban
5 Akkumulátorral 9 2020 tavaszától kapható
6 Akkumulátor nélkül
7 Akkumulátorral, töltőkészülék nélkül
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1  Üzemanyag nélkül, kompletten
2 Kábel nélkül

Benzines és 
elektromos 
lombszívó 
szecskavágók  
és külön  
rendelhető  
tartozékaik
ƒ

•  Magán- és profi felhasználók  
számára

•   Lomb és vágástermék eltávolítására  
és szecskázására

• Fúvógépként is használható

SH 86
27,2 cm3 • 5,6 kg 1

Ideális nagy felületek meg-
tisztításához. Fokozatmentes 
fordulatszabályozás, kerek 
fúvócső, lapos fúvócső, 
STIHL ElastoStart, STIHL  
antivibrációs rendszer, 
HD2-szűrő.

Cikkszám

4241 011 0932

SHE 71
230 V • 1,1 kW • 4,1 kg 2

Optimális a ház körüli terü-
letekhez. Lapos fúvócsővel.  
Fúvógépként is használható.

Cikkszám

4811 011 0829

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK

Porcsökkentő 
gyűjtőzsák

45 l. Különösen ajánlott  
poros területekhez. SH 86 
modellhez. 

Cikkszám

4229 708 9701

Hajlított  
lapos fúvóka

SH 86 és SHE 71  
modellekhez.

Cikkszám

4241 708 6302

Ereszcsator-
na-tisztító 
készlet
Por és lomb eltávolításához. 
Kb. 3 m hosszú fúvócső.  
SH 86 és SHE 71  
modellekhez.

Cikkszám

4241 007 1003
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 aLApfelszereltség 3 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint= 2,0 dB(A)
 utóLAg felszerelhető (külön rendelhető tartozék) 4 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s2

5 A lombszívó szecskavágó fúvógépként is használható
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Benzines lombszívó szecskavágó

SH 86 4241 011 0932 27,2 – – 5,8 1 93 106 2,5/1,9 2-MIX 770 45 ⬤ ⬤ – ⬤/⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Elektromos lombszívó szecskavágó

SHE 71 4811 011 0819 – 230 1,1 4,12 85 101 1,2/0,8 – 580 45 – – – –/⬤ – ⬤ –
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kérjük, vegye figyelmbe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

seprőgépek 
ƒ

04  Helytakarékos  
tárolás

01  Porszegény 
seprés

05 Precíz tisztítás

02  Különböző tisztítási 
feladatokhoz

03 Kopásálló  
munkavégzés

06 Könnyen tolható

technológia

01  TÖMÍTŐLÉC ÉS LEVEGŐSZŰRŐ 
Seprés közben visszatartják a kisebb szemcséket is.

02  STIHL MULTICLEAN SEPRŐRENDSZER  
Gondoskodik arról, hogy a seprőgép a legkülönfélébb  
szennyeződésfajtákat is feltakarítsa. Még a nehezebb  
és a nedves szemét, valamint az italos dobozok és  
PET-palackok sem jelentenek problémát. A STIHL  
MultiClean PLUS kiegészítő tányérseprűje ezenkívül  
a finom port is felszedi. Kialakításának köszönhetően  
a szemét nem szorul a gép alá. 

03   HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ANYAGOK 
A STIHL a kopásálló nejlon kefékre is jótállást biztosít.  

kényelem

04  PRAKTIKUS SZEMÉTTARTÁLY 
A különösen magas és nagy méretű tartály nagy mennyiségű 
szemét befogadására képes, mégis kis helyet foglal.  
A gép helytakarékos módon a tartályra állítva tárolható,  
anélkül, hogy a tartalma kihullana. 

05    KÖZPONTI MAGASSÁGÁLLÍTÁS  
ÉS KEFELESZORÍTÁS 
A központi magasságállítás segítségével a seprőgép  
a legkülönfélébb talajokhoz alkalmazkodik. Az oldalt kiálló 
seprűknek és a kefeleszorítónak köszönhetően a falakat  
és a szegélyköveket is megtisztítja.  

06   HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ MOTOR ÉS ERGONO-
MIKUS, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TOLÓKAR 
 Kis tömege, optimális erőátvitelű, hosszú üzemidejű  
hajtása és az ergonomikusan formázott tolókar révén  
a gép könnyen és kényelmesen tolható.

TISZTÍTÓGÉPEK210
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KG 550
Tartálykapacitás: 25 l • Seprűszélesség: 55 cm • 6,0 kg

Kézi erővel működő gép a ház körüli, kültéri seprési feladatokhoz. 
STIHL MultiClean seprőrendszer, 8 fokozatban állítható központi 
magasságállítás, oldalsó kerekek. 

Cikkszám 4860 019 4705

Kézi seprőgép  
és akkumuláto-
ros seprőgép
ƒ

•  Magán- és profi felhasználók számára

• Utak, parkolók és felhajtók takarítására 

•  Felseprik a durva, finom, nehezebb  
és a nedves szennyeződéseket is 

•  Hatékony STIHL MultiClean  
és MultiClean PLUS seprőrendszerrel

KGA 770
 2

36 V • 16,0 kg 1 • Tartálykapacitás: 50 l • Seprűszélesség: 77 cm

Kül- és beltéri nagy felületekre tervezett AP akkumulátoros  
seprőgép. STIHL MultiClean PLUS seprőrendszer, nyolc fokozatú 
központi magasságállítás, oldalsó kerekek, szállítási fogantyú, ergo-
nomikusan kialakított két fokozatban állítható magasságú tolókar. 
Rendkívül könnyű és erőkímélő használat a tányérseprű és  
a seprőhenger akkumulátoros meghajtásának köszönhetően.  
Helytakarékosan, élére állítva tárolható. 

KGA 770 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
Cikkszám 4860 011 4705

A megfelelő lítium-ion 
akkumulátorok és  
további, külön rendel-
hető tartozékok

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK
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 aLApfelszereltség 1 Akkumulátor nélkül
2  K tényező a 2006/42/Ek irányelv szerint = 2,0 dB(A)
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Kézi seprőgép

KG 550 4860 019 4705 25 55 – 6,0 – – 300 MultiClean ⬤ – – – – –/– –/– ⬤/⬤/⬤/⬤

Akkumulátoros seprőgép

KGA 770 4860 011 4705 50 77 36 16,0 1 64 80 2.000 MultiClean 
PLUS ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/⬤ ⬤/⬤ ⬤/⬤/⬤/⬤
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kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

magasnyomású mosók 
ƒ

02  alacsony kopásszint

06 egyszerű szállíthatóság

04 pontos tisztítószer-adagolás

01  áramtakarékos 
üzemmód

03 hosszabb élettartam

05  Kényelmes  
munkavégzés

Technológia

01  NYOMÁS- ÉS MENNYISÉGSZABÁLYOZÁS A GÉPEN 
 A szivattyú vízmennyiségének és üzemi nyomásának közvetlen szabá-
lyozásához. Ennek köszönhetően a pisztolyon végzett szabályozáshoz 
képest (csak rövid távú nyomásszabályozáshoz ajánlott) jelentősen 
kevesebb áram szükséges, amely kíméli a teljes rendszert. 

02  LASSÚ JÁRÁSÚ MOTOR ÉS STRAPABÍRÓ RÉZHÁZAS 
SZIVATTYÚ KERÁMIA DUGATTYÚVAL  
A szivattyú nagyobb lökettérfogata miatt a lassú járású motor kisebb 
fordulatszámon működik. Ezáltal hosszabb a motor és a szivattyú élet-
tartama és alacsonyabb a zajszint is. A kerámia dugattyúk minimálisra 
csökkentik a kopást, így növelik a szivattyú élettartamát. 

03  LEKAPCSOLÓ AUTOMATIKA  
ÉS KIKAPCSOLÁS-KÉSLELTETŐ 
 A szórópisztoly lezárását követően a gép automatikusan kikapcsol és 
készenléti üzemmódra vált. A kikapcsolás-késleltetővel ellátott gépek-
nél a szórópisztoly lezárását követően a motor még 20 másodpercen át 
tovább üzemel, mielőtt a berendezés készenléti üzemmódba váltana át. 
Ezáltal kevesebbszer kapcsolódik ki és be a motor, így meghosszabbo-
dik a teljes rendszer élettartama. 

kényelem

04  TISZTÍTÓSZERTARTÁLY 
A tisztítószertartály lehetővé teszi a tisztítószer praktikus  
használatát.

05  PROFI KEZELŐKAR 
Kényelmes, professzionális kezelés. Könnyebb kioldani és tar-
tani, így erőkímélő és kitartó munkavégzést tesz lehetővé. Az 
ergonomikus formatervezés révén kíméletesebben fogja fel a 
vízsugár visszalökő erejét. A gyorscsatlakozónak köszönhetően 
egyszerűbb a tartozék- és szórócső-csere.

06  ÖSSZECSUKHATÓ TOLÓKAR 
A tolókar egyszerűen, két gyorszár segítségével összecsukható, 
így a gép kényelmesen szállítható.
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1  Kérjük, vegye figyelembe a járműtisztítás engedélyezésére vonatkozó helyi 
előírásokat!

Kompakt  
osztályú  
hidegvizes  
nagynyomású 
mosók
ƒ

• A ház körül és a kertben végzett  
munkákhoz, valamint saját gépjármű  
mosásához 1

• Kerti bútorokhoz, lépcsőkhöz,  
utakhoz és teraszokhoz

• Könnyedén mozgatható  
és kézre álló gépek

• Könnyen szállíthatóak és tárolhatóak

AMÍG A KÉSZLET TART!

re 88
10 – 100 bar • 520 l/h • 8,9 kg

Könnyű és egyszerűen kezelhető gép alapkivitelben alkalomszerű 
használatra. Rotor- és lapos fúvóka, 6 m nagynyomású textilcső, 
tartozékcsatlakoztatás a házon, tisztítószer szóró készlet.

Cikkszám 4787 012 4501

ÚJ

re 90
10 – 100 bar • 520 l/h • 8,9 kg

Könnyű, kompakt, 110 bar nyomású tisztítógép. Alumínium pumpafej, 
beépített kerekek, tisztítószer szóró készlet, rotorfúvóka és állítható 
laposfúvóka, csavarodásmentes gyorscsatlakozó a pisztolyon, tárolási 
tartó a szórócső számára, 6 m nagynyomású cső, szállítási fogantyú.

Cikkszám 4951 012 4514

re 100
10 – 110 bar • 440 l/h • 16,5 kg

Hosszú élettartamú, 110 bar nyomású tisztítógép átfogó felszereltséggel. 
Alumínium pumpafej, csendes indukciós motor, tisztítószer szóró készlet, 
rotorfúvóka, csavarodásmentes gyorscsatlakozó a pisztolyon, tárolási 
tartó a szórócső számára, 6 m nagynyomású cső, szállítási fogantyú.

Cikkszám 4950 012 4500
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A külön rendelhető 
tartozékok

A 218. OLDALON TALÁLHATÓK

re 120
10 – 125 bar • 500 l/h • 20,0 kg

Nagy teljesítményű, 125 bar nyomású tisztítógép átfogó felszerelt-
séggel. Tisztítószer szóró készlet, kiemelkedő minőségű alumínium 
szállítási fogantyú az alsó részen, 8 m strapabíró és hosszú élettar-
tamú, acélerősítéses nagynyomású tömlő, sárgaréz pisztolyszelep.

Cikkszám 4950 012 4540

re 130 Plus
10 – 135 bar • 500 l/h • 21,2 kg

Nagy teljesítményű, 135 bar nyomású, különböző kényelmi megoldá-
sokkal rendelkező tisztítógép. 9 m strapabíró és hosszú élettartamú, 
acélerősítéses nagynyomású tömlő, tömlődob a tömlő praktikus 
tárolásához. 

Cikkszám 4950 012 4560

11
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Középosztályú  
hidegvizes 
nagynyomású 
mosó
ƒ

•    Kisipari felhasználásra és igényes  
háztulajdonosok számára

• Számos felhasználási területre,  
például garázsokban és műhelyekben 

• Akár 150 bar üzemi nyomásával még a 
makacs szennyeződéseket is eltávolítja

re 163 Plus
10 – 150 bar • 650 l/h • 27,6 kg

A magas teljesítmény iránti igényeknek is megfelelő. Alumínium 
teleszkópos fogantyú, fúvókatartók a burkolaton, réz szivattyúfej, 
kopásálló kerámiadugattyú, nyomás- és mennyiségszabályozás, 
manométer, tisztítószertartály és adagoló, gyorscsatlakozó a nagy-
nyomású kimenetnél. 

Cikkszám 4769 012 4503

A külön rendelhető 
tartozékok

A 223. OLDALON TALÁLHATÓK
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1   az RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 és RE 130 PLUS modellekhez a hosszabbító cső  
(cikkszám: 4910 500 0900) hasznáLAta ajánlott

RE 88 – RE 163 
PLUS  
nagynyomású  
mosók külön 
rendelhető 
tartozékai
ƒ

•    Az alkalmazási lehetőségek  
bővítésére

•   Megkönnyítik a munkavégzést

•  T artozékok speciális feladatokhoz

Mosókefék

Felülettisztító kefe érzékeny 
felületek tisztításához. 
Beépített gumi a víznyomok 
eltűntetéséhez. RE 88 – RE 
163 PLUS modellekhez. 

Szélesség: kb. 285 mm

Cikkszám

4910 500 6000

Autómosó 
készlet

A készlet tartalma: autómosó 
kefe, egy lapos fúvóka  
és egy hajlított fúvóka.  
RE 88 – RE 130 PLUS  
modellekhez.

Cikkszám

4910 500 6100

Forgó  
mosókefe
Ø 155 mm. Érzékeny felüle-
tek hatékony tisztításához. 
Forgó kefekoszorú, állítható 
munkaszög. RE 88 – RE 163 
PLUS modellekhez. 1

Cikkszám

4910 500 5900

ÚJ

RA 90  
felülettisztító
Ø 255 mm. Közepes 
méretű felületek gyors és 
cseppmentes tisztításához. 
Nyomásszabályozással.  
RE 88 – RE 163 PLUS  
modellekhez.

Cikkszám

4910 500 3900

AMÍG A KÉSZLET TART!

RA 101 
felület- 
tisztító

Nagyobb vízszintes és  
függőleges felületek gyors, 
cseppmentes tisztításához. 
Szórócső hosszabbítással.  
RE 88 –  RE 163  PLUS  
modellekhez.

Cikkszám

4900 500 3902

ÚJ

RA 110 felü-
lettisztító
Ø 310 mm. Nagyobb 
méretű felületek gyors és 
cseppmentes tisztításához. 
Nyomásszabályozással.
RE 88 – RE 163 PLUS  
modellek.

Cikkszám

4910 500 3901
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2  a magasnyomású tömlőhosszabbító nem tekerhető fel a tömlődobra

szórócső
hosszú,  
hajlított

Hossz: 1.080 mm. Strapabíró, 
hajlított szórócső fúvókával 
a nehezen elérhető helyek 
tisztításához. RE 88 – RE 163 
PLUS modellekhez.

Cikkszám

4910 500 1900

Habfúvóka

Magas tisztítási teljesítmény 
hosszan ható hab segítségé-
vel. Függőlegesen vagy  
vízszintesen állítható fúvóka, 
adagológomb tisztítószer 
koncentrációhoz, 1 literes  
flakon nagy betöltőnyílással.  
RE 88 – RE 163 PLUS  
modellekhez.

Cikkszám

4910 500 9600

magasnyo-
mású tömlő-
hosszabbító 2

A hosszabb hatótávolság 
érdekében. Gyorszáras. 

RE 88 – RE 163 PLUS  
MODELLEKHEZ 
Hossz: 7 m, textilszövet 

Cikkszám

4910 500 8600

RE 88 – RE 163 PLUS  
MODELLEKHEZ 
Hossz: 9 m, acélerősítésű 

Cikkszám

4910 500 0802

hosszabbító 
cső

Hossz: 430 mm.   
RE 88 – RE 163 PLUS  
modellekhez.

Cikkszám

4910 500 0900

Homokszóró  
készlet

Megtisztítja a festett felüle-
teket a kosztól és a rozsdá-
tól. A legjobb eredményt  
a STIHL SB 90 granulátum 
használatával érhetjük el.    
RE 90 – RE 163 PLUS  
modellekhez.

Cikkszám

4910 500 1800

Szívócső  
készlet

Hossz: 3 m. A víztárolókból 
történő vízfelhasználáshoz. 
Vízszűrő használata szüksé-
ges. RE 90 – RE 163 PLUS 
modellekhez.

Cikkszám

4910 500 0500

Csőtisztító  
készlet

Hossz: 15 m. Kis átmérőjű 
csövekhez is használható. 
Fúvókával. RE 90 – RE 163 
PLUS modellekhez.

Cikkszám

4910 500 8000

Vízszűrő

Védi a szivattyút a vízből 
származó kosztól.  
3/4"-os csatlakozás.  
RE 90 – RE 163 PLUS  
modellekhez.

Cikkszám

4910 500 5400
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Tisztító- és 
ápolószerek 
nagynyomású 
mosókhoz
ƒ

•  A STIHL nagynyomású mosóihoz  
kifejlesztett tisztító- és ápolószerek 

•  Sokféle tisztítási feladatra  
használhatóak

•   Szórógranulátum makacs  
szennyeződések eltávolításához

CU 100  
univerzális 
tisztítószer
Különböző szennyeződések 
eltávolítására a ház körüli 
kemény felületekről. Lakko-
zott, fém-, kő-, műanyag- és 
üvegfelületek tisztítására 
alkalmas.

ÚJ 
250 ml

Cikkszám

0782 516 9103

1 l

Cikkszám

0782 516 9100

5 l

Cikkszám

0782 516 9101

CS 100 kő- és  
homlokzat- 
tisztító
Kemény kő, homlokzat-, 
beton-, fa- és csempefelüle-
tek tisztításához. A makacs 
szennyeződéseket is megbíz-
hatóan eltávolítja (pl. korom, 
por, egyéb szennyeződés). 

5 l

Cikkszám

0782 516 9500

SG 11 PLUS
Kézi permetező állítható 
fúvókával folyékony tisztító-
szerek és oldószerek kijut-
tatásához, mint pl. CB 50, 
Superclean vagy Varioclean. 
EPDM tömítések  7 – 14 pH-
val rendelkező tisztítószerek 
számára. Speciális védelem-
mel ellátott pumpával. 

Űrtartalom: 1,5 l  
Max. nyomás: 3 bar

Cikkszám

4255 019 4912
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CC 100  
viaszos  
autósampon
A közúti szennyeződések, 
mint pl. só, por vagy  
rovarmaradványok gyors  
feloldásához. Bő habzású.  
A viasz vízlepergető  
és fényes védőfelületet  
biztosít.

1 l

Cikkszám

0782 516 9300

5 l

Cikkszám

0782 516 9301

CP 200  
univerzális 
tisztítószer
Professzionális használatra. 
Valamennyi kemény felület 
tisztítására alkalmas.  
Hatékonyan eltávolítja  
a legmakacsabb szennyező-
déseket is, mint pl. korom, 
por, kisebb olaj- és zsírszeny-
nyeződések. Textilfelületekre 
nem használható. 

1 l

Cikkszám

0782 516 9200

10 l

Cikkszám

0782 516 9201

SB 90  
szórógranu-
látum
Fal- és fémfelületek nedves 
homokkal történő tisztításá-
hoz. Eltávolítja a rozsdát  
és a régebbi festékmaradvá-
nyokat is. Szilikonmentes.  
Valamennyi STIHL homok-
szóró készlethez használ-
ható.

 
25 kg-os kiszerelés

Cikkszám

0797 010 2052

UTÁNTÖLTŐ 
25 kg

Cikkszám

0782 516 9600

CR 100  
gumiabroncs 
tisztító
Makacs szennyeződések  
hatékony tisztításához.  
Valamennyi acél- és könnyű-
fém felnihez alkalmas.

500 ml

Cikkszám

0782 516 9400

Profi Tipp

STIHL Tisztító- és ápolószerek nagynyomású mosókhoz – exkluzív a SONAXtól! 

Vásárlóinknak nemcsak a magasnyomású mosók termékpalettáján, hanem a hozzájuk illő tartozékok között is szeret-
nénk magas minőségű termékeket kínálni. Ebből a célból dolgozunk együtt a családi tulajdonban lévő németországi 
SONAX-szal, amely 1950 óta gyárt autóápolási, valamint egyéb tisztító- és ápolószereket ipari és mezőgazdasági 
használatra. A SONAX Németországban az autóápolási termékek területén piacvezető, és a vezető gyártók egyike 
világszerte. A STIHL a SONAX-szal karöltve egy öt termékből álló tisztító- és ápolószercsaládot fejlesztett ki, amely 
tökéletesen illik a STIHL nagynyomású mosóihoz. A CU 100 és CP 200 univerzális tisztítószereket, a CS 100 kő- és 
homlokzattisztítót, a CC 100 viaszos autósampont és a CR 100 gumiabroncs tisztítót a SONAX kifejezetten a STIHL 
számára gyártja. 

A STIHL tisztító- és ápolószerekben található tenzidek a 648/2004/EK mosó-és tisztítószerekről szóló rendeletnek 
megfelelően biológiailag lebomló anyagok. Valamennyi STIHL tisztító- és ápolószer NTA- (nitrilotriecetsav) mentes.  
A tisztító- és ápolószerek használatakor kérjük, vegye figyelembe az ide vonatkozó helyi előírásokat!

TISZTÍTÓGÉPEK 221
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professzionális 
hidegvizes nagy-
nyomású mosó
ƒ

•  Mezőgazdák, önkormányzatok,  
erdőgazdálkodók és az építőipar  
számára 

•   Nehéz feladatokhoz és szélsőséges  
igénybevételre, tartós, napi használatra

•   Hosszú élettartamú, csekély  
karbantartást igénylő motor-  
és szivattyúegység

•  Ergonomikus kialakítás  
és gazdag alapfelszereltség

re 232
145 bar • 660 l/h • 36,0 kg

Az ideális kezdő professzionális tisztítógép. Ergonomikus gép, profi 
tisztítóberendezés, 10 m nagynyomású acélerősítésű csővel, külső 
tisztítószer-felszívás és -adagolás, hálózati kábel rögzítés, praktikus 
tartó a szórópisztoly számára.

Cikkszám 4788 012 4503

 

A külön rendelhető 
tartozékok

A 223. OLDALON TALÁLHATÓK

 

a tisztító- és  
ápolószerek 

A 220. OLDALON TALÁLHATÓK
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1 Szórócsővel használható

RE 232   
nagynyomású 
mosó külön 
rendelhető  
tartozékai
ƒ

•  Professzionális alkalmazási területek 
bővítésére

•    Speciális fúvókák, kefék és további  
bővítési lehetőségek a különböző  
tisztítási feladatokhoz

forgófejes 
Mosókefe
Professzionális forgófejes 
mosókefe. Cserélhető  
kefefej, állítható munkaszög, 
természetes anyagú sörték, 
gyorscsatlakozó.  
RE 232 modellhez.

Cikkszám

4925 500 5900

Felület- 
tisztító kefe 1

Szélesség: 250 mm.  
Egyszerűen felszerelhető. 
Természetes anyagú sörték.  
RE 232 modellhez.

Cikkszám

4900 500 3011

Habfúvóka

Magas tisztítási teljesítmény 
hosszan ható hab segítségé-
vel. Függőlegesen vagy  
vízszintesen állítható fúvóka, 
adagológomb tisztítószer 
koncentrációhoz, 1 literes  
flakon nagy betöltőnyílással. 
RE 232 modellhez.

Cikkszám

4925 500 9600
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Csőtisztító 
készlet

Nagyon rugalmas, kis 
átmérőjű csövekhez is 
használható. Fúvókával és 
gyorscsatlakozóval. 
RE 232 modellhez.

Hossz: 10 m

Cikkszám

4925 500 8000

Hossz: 20 m

Cikkszám

4925 500 8001

Homokszóró 
készlet

Megtisztítja a felületeket  
a kosztól és a rozsdától.  
A STIHL SB 90 granulátum 
szórására alkalmas. 

FÚVÓKAÁTMÉRŐ: 05 
RE 232 modellhez

Cikkszám

4925 500 1800

Szívó készlet

Hossz: 3 m, 3/4".  
Professzionális tartozék.  
A víztárolókból történő 
vízfelszíváshoz vízszűrő 
használata szükséges.  
RE 232  modellhez.

Cikkszám

4925 500 0500

Vízszűrő

3/4". Védi a szivattyút  
a vízből származó kosztól. 

RE 232 modellhez.

Cikkszám

4900 500 5405
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Kompakt nagynyomású mosók 4

RE 88 Amíg a készlet tart! 4787 012 4501 10 – 100 120 350 520 40 8,9 1,7 78,0 90,5 < 2,5

Re 90 4951 012 4514 10 – 100 120 350 520 40 9,6 1,8 80,0 88,0 < 2,5

RE 100 4950 012 4500 10 – 110 120 380 440 40 16,5 1,7 67,0 81,0 < 2,5

RE 120 4950 012 4540 10 – 125 140 400 500 40 20,0 2,1 67,0 81,0 ≤ 4,2 ⬤ ⬤

RE 130 PLUS 4950 012 4560 10 – 135 150 420 500 40 21,2 2,3 72,0 86,0 < 3,1 ⬤ ⬤

 Középosztályú nagynyomású mosó 4

RE 163 PLUS 4769 012 4503 10 – 150 160 570 650 60 5 27,6 3,3 6 79,7 92,8 < 2,5

Professzionális nagynyomású mosó 4

RE 232 4788 012 4503 145 200 590 660 60 36,0 3,3 6 75,7 89,9 < 1,5 ⬤

 aLApfelszereltség 1  Maximális megengedett rendszernyomás 4  Kérjük, a STIHL nagynyomású mosók hasznáLAtakor 
mindig vegye figyelembe a helyi szennyvízkezelésre 
vonatkozó előírásokat!

 UtóLAg felszerelhető  
   (külön rendelhető tartozék)

2 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
3  K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint  = 1,5 m/s2 (RE 90), 2,0 m/s2

TISZTÍTÓGÉPEK224



H
ál

óz
at

i k
áb

el
 h

os
sz

a 
(m

)

H
ál

óz
at

i f
es

zü
lts

ég
 (V

 /
 F

áz
is

 /
 H

z)

Fo
rd

ul
at

sz
ám

/m
in

Ti
sz

tít
ós

ze
r s

zó
ró

 s
ze

tt
 /

 T
is

zt
ító

sz
er

  
ta

rt
ál

y 
/ 

Kü
ls

ő 
tis

zt
ító

sz
er

 fe
ls

zí
vá

s

Ti
sz

tít
ós

ze
rt

ar
tá

ly
, á

tlá
ts

zó
 (l

)

Ti
sz

tít
ós

ze
r a

da
go

ló
 re

nd
sz

er

N
ag

yn
yo

m
ás

ú 
cs

ő 
(h

os
sz

a 
m

ét
er

be
n)

,  
ac

él
er

ős
íté

ss
el

A
lu

m
ín

iu
m

 s
zi

va
tt

yú
fe

j /
 R

éz
 s

zi
va

tt
yú

-
fe

j /
 K

er
ám

ia
  d

ug
at

ty
ú

N
yo

m
ás

-/
M

en
ny

is
ég

sz
ab

ál
yo

zó
 a

 
gé

pe
n/

ka
ro

n

M
an

om
ét

er

Ké
sl

el
te

te
tt

 k
ik

ap
cs

ol
ás

B
iz

to
ns

ág
i l

ek
ap

cs
ol

ás

A
lu

m
ín

iu
m

 te
le

sz
kó

po
s 

fo
ga

nt
yú

A
lu

m
ín

iu
m

 s
zá

llí
tá

si
 fo

ga
nt

yú

Le
cs

uk
ha

tó
 fe

de
lű

 fú
vó

ka
ta

rt
ó

Te
xt

ilc
ső

 ta
rt

ó 
/ 

K
az

et
tá

s 
la

po
s 

 
te

xt
ilc

ső

G
yo

rs
cs

at
la

ko
zó

 a
 n

ag
yn

yo
m

ás
ú 

ki
m

en
et

né
l

B
eé

pí
te

tt
 n

ag
yn

yo
m

ás
ú 

cs
őd

ob

C
sa

va
ro

dá
sm

en
te

s 
tö

m
lő

cs
at

la
ko

zá
s

R
ot

or
fú

vó
ka

 /
 2

. s
zó

ró
cs

ő 
ro

to
rf

úv
ó-

ká
va

l

5 230/1~/50 18.000 ⬤/–/– 0,5 – 6 7 ⬤/–/– –/– – – – – – – –/– – – ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 15.000 ⬤/–/– 0,5 – 6 7 ⬤/–/– –/– – – – – – – –/– – – ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 – 6 7 ⬤/–/– –/– – – – – – – –/– – – ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 ⬤ 8 ⬤/–/– –/– – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/⬤ ⬤ – ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 ⬤ 9 ⬤/–/– –/– – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/⬤ – ⬤ ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 2.800 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 12 –/⬤/⬤ ⬤/– ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/⬤ – ⬤ ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 2.800 –/–/⬤ – ⬤ 10 –/⬤/– –/– – – – – ⬤ – – – – ⬤ –/⬤

5  Textilcső hasznáLAtánál a max. belépő  
vízhőmérséklet = 20 °C

6  A helyi hálózatnak alkalmasnak kell lennie a szükséges 
teljesítmény-felvételhez

7 PVC-textil

11
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kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

porszívók 
ƒ

02 Hatékony szűrőrendszer

03 Helytakarékos tárolási  
megoldások

Technológia

01  KÉSLELTETETT KIKAPCSOLÁS 
A kapcsolóautomatika segítségével a porszívó a kikapcsolás 
után rövid ideig tovább üzemel, így még kiszippantja  
a maradék port a csőből.

02  TÖBBLÉPCSŐS SZŰRŐRENDSZER  
A többlépcsős szűrőrendszer jól szűri a durva és a finom port 
is. A szűrőbetét kimosható, higiénikus, gazdaságos  
és környezetbarát. 

kényelem

03  BEÉPÍTETT TARTOZÉKDOBOZ 
Szívócső- és hálózatikábel-tartóval a tartozék szívófej  
kényelmes elhelyezéséhez.

04  KAPCSOLÓ-AUTOMATIKA/ 
CSATLAKOZÓ ALJZAT (E) 
A porszívó bekapcsolását a rácsatlakoztatott eszköz  
kapcsolója szabályozza.

05  SZŰRŐTISZTÍTÁS 
Az egyszerű és gyors szűrőtisztítás biztosítja  
az optimális teljesítményt.

06  FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ 
A szívási teljesítmény fokozatmentes szabályozásához.

01 Automatikusan  
tisztuló szívócső

06  Állítható szívási  
teljesítmény

05  Egyszerű  
szűrőtisztítás

04  Kényelmes  
munkavégzés

TISZTÍTÓGÉPEK226
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E = Kapcsolóautomatika / CsatLAkozó aljzat

Porszívók
ƒ

•  Széles körű alkalmazásra  
barkácsműhelyekben és lakásokban

•  Száraz és nedves szennyeződés  
eltakarításához

•  Kiváló minőségű tartozékok praktikus  
választéka

SE 62
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Por, piszok és folyadékok eltávolítására kül- és beltéren egyaránt. 
Tetszés szerint száraz vagy nedves porszívózás, fúvófunkció a 
szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, többlépcsős 
szűrőrendszer, szűrőtisztítás, átkapcsolható padlótisztító szívófej,  
univerzális szívófej, fugatisztító szívófej.

Cikkszám 4784 012 4400

SE 62 E
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Csatlakozóaljzat kapcsolóautomatikával (E) elektromos gépek 
csatlakoztatásához. Tetszés szerint száraz vagy nedves porszívózás, 
fúvófunkció a szívócső átcsatlakoztatásával a levegő kimenethez, 
többlépcsős szűrőrendszer, szűrőtisztítás, 3,5 m hosszú, kitolható 
szívócső, átkapcsolható padlótisztító szívófej, univerzális szívófej, 
fugatisztító szívófej, adapter elektromos gépekhez.

Cikkszám 4784 012 4403

A külön rendelhető 
tartozékok

A 229. OLDALON TALÁLHATÓK
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E = Kapcsolóautomatika / CsatLAkozó aljzat
M = porosztály

SE 133 ME

M

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó kapcsolóautomatikával. 
M porosztály. Automatikus szűrőtisztítás szívóerő csökkenés nélkül,  
levegőáram-szabályozás, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, 
adapterlemez tartozékok elhelyezéséhez, antisztatikus tartozék az 
akkumulátoros és elektromos gépekhez történő használathoz.

Cikkszám 4786 012 4430

 

Minősített  
száraz-nedves porszívó

Az intenzív porképződéssel járó munkák során,  
pl. az építőiparban nélkülözhetetlen segítőtárs.  
M porosztály.

TISZTÍTÓGÉPEK228



Porszívók  
külön  
rendelhető  
tartozékai
ƒ

•  Külön rendelhető tartozékok  
a legkülönfélébb felhasználási  
területekre 

•  Szívófejek a legkülönfélébb igényekre

• Hosszabbító csövek és adapterek

•  Szívótömlők

Szűrőzsákok

Stabil, szakadásmentes filc.  
5 db/csomag.

SE 62, SE 62 E modellekhez

Cikkszám

4901 500 9004

SE 133 ME modellhez  

illő porzáróval

Cikkszám

4901 500 9009

Szűrő

Kiegészítésként vagy  
tartalékként.

Ellenálló papír 

SE 62 – SE 62 E modellekhez

Cikkszám

4709 703 5900

Gyűjtőzsák

Segítségével a csere  
egyszerű és pormentes. 
Műanyag. 5 db/csomag.   
SE 133 ME modellhez.

Cikkszám

4901 903 4900

Szűrő

Hosszabb nedves  
tisztításhoz. Rozsdamentes 
acél. SE 62 – SE 62 E  
modellekhez.

Cikkszám

4901 501 0900

Szűrő

Lapos, teflon anyagú szűrő, 
M porosztály, mosható.  
SE 133 ME modellhez.

Cikkszám

4786 703 5902

Nedves  
szívókészlet

Folyadékok felszívására. 
Nedves szívófej padlóhoz, 
gumi ferdecsöves szívófej, 
nemesacél szűrőelem.  
SE 62 – SE 62 E modellekhez.

Cikkszám

4901 500 9400

Durva szeny-
nyeződések-
hez alkalmas 
készlet

Durva szennyeződések  
eltávolítására. Szívófej,  
hosszabbító csövek  
(2 x 500 mm), csatlakozó  
darabok (2x), szívótömlő 
1,75 m hosszú, Ø 50 mm.  
SE 133 ME modellhez.

Cikkszám

4901 500 9300

Autós  
készlet

A gépjárművek különböző  
felületeinek tisztításához.  
Fugatisztító fej (300 mm), 
szívóecset, kefés és gumi 
szívófej. SE 62 – SE 133 ME 
modellekhez.

Cikkszám

4901 500 9500
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Porszívók

SE 62 4784 012 4400 1,4 210

SE 62 E 4784 012 4403 1,4 210

Minősített száraz-nedves porszívó

SE 133 ME 4786 012 4430 1,4 250

Kombi  
szívófej

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Sima felületekhez  
és padlószőnyegekhez. 
Szélesség: 280 mm  
SE 62 modellhez.

Cikkszám

4901 500 2503

Alumínium 
szívófej
(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 330 mm. Száraz 
tisztításhoz. Kivehető kefe-
betéttel. SE 62 – SE 133 ME 
modellekhez.

Cikkszám

4901 500 2700

Hosszabbító 
cső

Krómozott. Teleszkópos.  
SE 62 modellhez.

Cikkszám

4901 503 1602

Nedves  
szívófej

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 300 mm.  
Nedves tisztításhoz. 
SE 62 modellhez.

Cikkszám

4901 500 9004

Univerzális 
szívófej

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 115 mm. Műanyag, 
boholykefével.  
Pl. autótakarításhoz.  
SE 62 –  SE 133 ME  
modellekhez.

Cikkszám

4901 502 2300

Fugatisztító 
fej

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 300 mm. Nehezen 
hozzáférhető helyek tisztítá-
sához. Műanyag. 
SE 62 – SE 133 ME  
modellekhez.

Cikkszám

4901 502 2200

Univerzális 
szívófej
(Ø 36 mm csatlakozóval)

Szélesség: 400 mm.  
Nedves és száraz tisztítás-
hoz. Állítható magasságú. 
SE 133 ME modellhez.

Cikkszám

4901 500 2705

Szívófej nagy 
felületek 
tisztításához

Szélesség: 450 mm.  
Nagy felületek tisztításához. 
Alumínium, állítható magas-
ságú, cserélhető betétekkel.

Padlószívófej  

SE 133 ME modellhez

Cikkszám

4901 500 2710

Gumibetéttel a nedves tisztításhoz.  

SE 133 ME modellhez

Cikkszám

4901 500 2711

Hosszabbító 
cső

(Ø 36 mm csatlakozóval)

1 db/csomag. Hossz: 500 mm.  

Nemesacél. 

SE 133 ME modellhez

Cikkszám

4786 503 1600

2 db/csomag. Hossz: 500 mm.  

Alumínium. 

SE 62  modellhez

Cikkszám

4901 503 1610

Szívócsövek

Ø 32 mm x 3,5 m  

SE 62, SE 62 E modellekhez

Cikkszám

4901 500 0518

Ø 36 mm x 3,0 m  

SE 133 ME modellhez

Cikkszám

4901 500 0504
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3.600 7,5 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 2,5 32 ⬤ – ⬤ –/⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ – – – –

3.600 8,0 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 3,5 32 ⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤ – – –

4.500 16,0 68,0 220 – 240 / 1- / 50 / 60 42 5,0 32 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/– –/⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

E = Kapcsolóautomatika / CsatLAkozó aljzat 1 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A)
M = porosztály

Kefés  
szívófej

(Ø 36 mm csatlakozóval)

70 mm széles, forgatható.  
Pl. szerelvények és billen-
tyűzetek tisztításához.  
Nejlon sörtékkel.  
SE 62 – SE 133 ME  
modellekhez.

Cikkszám

4901 502 2900

Kefés  
szívófej

(Ø 36 mm csatlakozóval)

230 mm hosszú. Kényes  
részek tisztításához, pl.  
kárpitozott bútorokhoz. 
SE 62 – SE 133 ME  
modellekhez.

Cikkszám

4901 502 2600

Fugatisztító 
fej

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 920 mm. Fűtőkazánok 
és sütők tisztításához. Fém. 
SE 133 ME modellhez.

Cikkszám

4901 502 2201

Fűtőtest 
tisztító  
kefe-szívófej

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Fűtőtestek és redőnyök  
tisztításához. Fugatisztító  
fúvóka speciális kefefejjel.  
SE 62 – SE 133 ME  
modellekhez.

Cikkszám

4901 500 2600

Elektromos 
eszközök 
csatlakozta-
tásához illő 
adapter

Az elszívásra alkalmas  
elektromos eszközök  
szívócsőre történő csatlakoz-
tatásához. Ø 36 mm.  
Gyorscsatlakozóval. 
SE 133 ME modellhez.

Cikkszám

4901 500 7301

Szívócsövek 
adapterrel

Elektromos eszközök csatla-
koztatásához illő adapterrel.

Ø 27 mm x 3,5 m,  

SE 133 ME modellhez

Cikkszám

4901 500 0503

Ø 27 mm x 3,5 m,  

SE 62 modellhez

Cikkszám

4901 500 0519

Ferde csöves 
gumi fúvóka

(Ø 36 mm csatlakozóval)

Hossz: 185 mm. Érzékeny 
felületek tisztításához.  

SE 62 – SE 133 ME  
modellekhez.

Cikkszám

4901 502 2400
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A PERMETEZÉS 
NAGYMESTEREI
ƒ

235 Permetezőgépek és 

külön rendelhető 

tartozékaik

237 Kézi permetezők és 

külön rendelhető 

tartozékaik
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kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 349. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

Permetezőgépek 
ƒ

03  Precíz adagolás

04 Kényelmes kezelhetőség

02 gyors és tiszta 
feltöltés

01 egyszerű  
átalakíthatóság

technológia

01  "KETTŐ AZ EGYBEN" ÁTALAKÍTÓ MECHANIKA  
 Az univerzális SR 450 permetezőgép néhány mozdulattal 
átalakítható permetező üzemmódról granulátumszórásra, külön 
átalakító készlet és különösebb műszaki hozzáértés nélkül. 

kényelem

02  TARTÁLY NAGY TÖLTŐNYÍLÁSSAL 
 A nagy méretű nyíláson keresztül a tartály gyorsan  
és tisztán feltölthető, könnyen hozzáférhető  
és egyszerűen tisztítható. 

03  ADAGOLÓRENDSZER KÉNYELMES  
ADAGOLÓKARRAL 
A permet vagy a granulátumok kijuttatását szabályozó  
nagy méretű adagolókar az SR 450 modellen közvetlenül  
a kezelőfogantyú alatt helyezkedik el. A szer adagolása  
nemcsak egy kézzel állítható le és indítható el újra, hanem  
a pontos mennyiség is könnyedén beállítható. 

04  EGYKEZES, TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ 
A kezelőfogantyún találhatók a motorvezérlés és a permetező-
szer-adagoló szelep kezelőelemei. A motor vezérlése mellett  
a permetezőszer adagolása is egy kézzel, gyorsan ki- és bekap-
csolható. 

PERMETEZŐGÉPEK ÉS KÉZI PERMETEZŐK234
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1 Üzemanyag nélkül, kompletten

SR 200
27,2 cm3 • 10,0 l • 7,8 kg 1

Könnyű permetezőgép, kompakt kialakításának és testközeli 
súlypontjának köszönhetően kényelmesen hordozható. 2,5 m 
növénymagasságig ideálisan használható. Egyszerűsített indítás, 
egykezes, többfunkciós fogantyú, védőperem a melléöntés ellen. 
Alapfelszereltségben kúp-, terelő és kettős terelőrácsozattal.

Cikkszám 4241 011 2601

SR 430
63,3 cm3 • 14,0 l • 12,2 kg 1

Nagy teljesítményű és nagy hatótávolságú permetezőgép. Egyszerűsí-
tett indítás, kényelmes vállheveder, egykezes, többfunkciós fogantyú. 
Alapfelszereltségben kúp-, terelő és kettős terelőrácsozattal.

Cikkszám 4244 011 2600

SR 450
63,3 cm3 • 14,0 l • 12,8 kg 1

Kivitelben megegyezik az SR 430 modellel, kiegészítve a "kettő 
az egyben" átalakító mechanikával a granulátumok kijuttatásához. 
Kényelmes és precíz adagolású.

Cikkszám 4244 011 2641

Permetező- 
gépek és külön 
rendelhető  
tartozékaik
ƒ

•  Gazdálkodók, gyümölcstermesztők  
és szőlősgazdák számára

•  Folyadékok, granulátumok és magok  
kijuttatására 

• Ergonomikus és erőkímélő 

• Optimálisan használhatóak magas  
művelésű növénykultúrákban

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK
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 ALApfelszereltség 1 Üzemanyag nélkül, kompletten 3 Fúvókészlet nélkül
 utóLAg felszerelhető 2  K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A) 4  A permetezőgép hasznáLAtával kapcsoLAtban figyelembe kell venni  

az adott felhasználási helyre vonatkozó előírásokat

Csípőheveder
Egyenletesen elosztja a gép 
súlyát a csípő és a vállak  
között, így lehetővé teszi  
a gép kényelmes hordozását. 

SR 200, SR 430  
és SR 450 modellekhez

Cikkszám

4203 710 9102

Nyomószi-
vattyú  
kiegészítő 
készlet
Megnöveli a permetlé 
mennyiségét felfelé perme-
tezéskor. Ideális kisebb fák 
permetezésére. Átkeveri  
a folyadékot a tartályban. 

SR 430 ÉS SR 450  
MODELLEKHEZ

Cikkszám

4244 007 1004

SR 200 MODELLHEZ (ábra nélkül)
Cikkszám

4241 007 1006

ULV fúvóka-
készlet

Kis folyadékmennyiség  
kijuttatásához. 

SR 430 ÉS SR 450  
MODELLEKHEZ

Cikkszám

4244 007 1022

SR 200 MODELLHEZ (ÁBRA 
NÉLKÜL)

Cikkszám

4241 007 1009

Hossszabbító 
cső
A permetezőcső meghosz-
szabbításához (+33 cm).  
Nyomószivattyús használat-
hoz ajánlott. 

SR 430 és SR 450  
modellekhez

Cikkszám

4244 770 0300

Profi Tipp

Fiatal növények, alacsonyabb fák, sövények, dísznövé-
nyek és zöldségek permetezéséhez a kézi permetezők  
használatát ajánljuk, melyek segítségével a permetlé  
a szomszédos növényeket megkímélve közvetlenül  
a növényre irányítható. A fák, magasabb növények és 
szőlőültetvények permetezéséhez a permetezőgépek  
jelentik a megfelelő megoldást. A benzinmotor mozgás-
ba hozza a lapátkereket, amely akkora légáramlatot hoz 
létre, hogy a permetlé a levelek alsó oldalára is eljut.
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Permetezőgépek 4

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 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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5 permetlé nélkül

Kézi 
permetezők  
és Külön 
rendelhető 
tartozékaik
ƒ

•   A ház körül, a kertben és közepes 
nagyságú területeken használhatók

•   Növények gondozásához, folyékony  
növényvédőszerek és levéltrágya  
kijuttatásához

•     Optimálisan használhatók alacsony  
művelésű növénykultúrákban

SG 11 plus
1,5 l • 0,46 kg 5

Ergonomikus kézi permetező folyékony növényvédő szerek kijutta-
tásához. Állítható szórófej, 1-9 pH értékű folyadékok kijuttatásához 
alkalmas.

Cikkszám 4255 019 4912

SG 11
1,5 l • 0,46 kg 5

Ergonomikus kézi permetező folyékony növényvédő szerek kijut-
tatásához. 

Cikkszám 4255 019 4910

SG 21
3,0 l • 1,2 kg 5

Kézi permetező, kiválóan alkalmas a teraszon és a kertben végzett  
permetezéshez. Egyszerűen kezelhető. 

Cikkszám 4255 019 4921

SG 31
5,0 l • 1,8 kg 5

Kézi permetező magánfelhasználók számára. Egyszerűen kezelhető  
a nagy töltőnyílásnak és az ergonomikus elzáró szelepnek köszönhe-
tően. Alapfelszereltségben üreges-kúpos és lapos fúvókával. 

Cikkszám 4255 019 4930
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 aLApfelszereltség 1 permetlé nélkül
2 A permetezőgép hasznáLAtával kapcsoLAtban figyelembe kell venni  

az adott felhasználási helyre vonatkozó előírásokat

SG 51
12,0 l • 4,5 kg 1

Háton hordozható kézi permetező alkalomszerű vagy rendszeres 
használatra. Kényelmes munkavégzés az adagolókarok mindkét olda-
li felszerelhetőségének, valamint a szélesség- és hosszbeállításnak 
köszönhetően. Strapabíró kialakítás a hosszabb élettartamért.

Cikkszám 4255 019 4950

SG 71
18,0 l • 4,8 kg 1

Háton hordozható kézi permetező rendszeres használatra. Kényel-
mes munkavégzés az adagolókarok mindkét oldali felszerelhetősé-
gének, valamint a szélesség- és hosszbeállításnak köszönhetően. 
Hevederek és kialakított hátlap a kényelmes hordozáshoz. Ergono-
mikus elzárószelep nyomásmérővel.

Cikkszám 4255 019 4970
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Kézi permetezők 2

SG 11 4255 019 4910 1,5 0,46 –

SG 11 plus 4255 019 4912 1,5 0,46 –

SG 21 4255 019 4921 3,0 1,2 –

SG 31 4255 019 4930 5,0 1,8 –

SG 51 4255 019 4950 12,0 4,5 ⬤
SG 71 4255 019 4970 18,0 4,8 ⬤
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Külön rendelhető tartozékok kézi permetezőkhöz

Hosszabbító cső

4255 500 0301
SG 11  

(Hossz: 20 cm) Műanyag –
Hosszabbító cső SG 11-hez, lapos fúvó-
kával felszerelve. Nehezen hozzáférhető 
növények, pl. tüskés bokrok vagy rózsák 
ápolásához.

Hosszabbító cső

4255 500 0303
SG 51, SG 71  
(Hossz: 50 cm)

– Sárgaréz – Nagyobb távolságra lévő növények, pl. fák  
és cserjék ápolásához. 

Teleszkópos  
csövek

4255 500 0900
SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 

(Hossz: 52 – 90 cm)
– Műanyag – Kihúzható, így a hatótávolsága akár  

90 cm-re is növelhető.

Permetvédő

4255 500 5800 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71

80°

Műanyag –

Minimalizálja a szél támadási felületét, 
és ezáltal csökkenti a permetezőszer 
sodródását. Megakadályozza, hogy a 
permetezőszer a környező növényekkel 
érintkezzen.

Iker szórófej

4255 500 8500 SG 51, SG 71

85°

Műanyag 2,0
Ideális nagyobb felületek vagy két ágyás 
egyszerre történő kezeléséhez. A fúvókák 
iránya egyénileg állítható.

Nyomószelep
4255 500 7403

SG 21, SG 51, SG 71
Szín: sárga

– Műanyag

1,0 ± 10%-os eltéréssel megtartják a kívánt 
nyomást (kiviteltől függően). Az állandó 
nyomásnak köszönhetően csökken a 
permetezett mennyiségnél észlelhető 
eltérés, így optimális munkaeredményt 
tesz lehetővé. 

4255 500 7404
SG 21, SG 51, SG 71

Szín: piros 1,5

4255 500 7405
SG 21, SG 51, SG 71

Szín: kék 2,0

Fúvókakészlet

4255 007 1000 SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 Műanyag –

Két lapos fúvókával a területek kezelésére 
és két üreges-kúpos fúvókával az egyes 
növények permetezéséhez (az SG 51 és  
az SG 71 modellekre történő felszerelés-
hez fúvókatartó szükséges).

Külön rendelhető tartozékok kézi permetezőkhöz

állítható fúvóka

4255 700 6302 SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 Sárgaréz 2,0

Az állítható sárgaréz fúvókával a kúp alakú 
szóráskép és az erős sugár is beállítható. 
Optimális szórás különböző felhasználási 
körülményeknél is. 

fúvókatartó 

4255 500 2800 SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 – Műanyag – A lapos fúvóka gépre történő felszerelésé-
hez szükséges.

1 további információk a szószedetben a 355. oldalon találhatók
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acélos gépek
kőkemény 
munkákhoz
ƒ

247 Vágótárcsás gépek 

és külön rendelhető 

tartozékaik

253 Talajfúró gépek és 

külön rendelhető 

tartozékaik
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Kérjük, vegye figyelmbe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

Technológia

01  STIHL INJECTION (i)  
Az elektronikus vezérlésű befecskendezés a legtökéletesebben 
gondoskodik a motor járásáról és a nagy nyomatékról a befecs-
kendezéses technológia nélküli gépekhez képest.

02  ELEKTRONIKUS VÍZSZABÁLYOZÁS 
A vízadagolás automatikusan be- és kikapcsol. A vízmennyiség 
kezelése és adagolása kényelmesen, gombnyomásra történik. 

03  HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ LÉGSZŰRŐRENDSZER 
CIKLON RENDSZERŰ ELŐLEVÁLASZTÁSSAL 
A rendszernek köszönhetően a szűrő élettartama (az alkalmazá-
si viszonyoktól függően) akár egy év is lehet, valamint a szűrő 
tisztítására is ritkábban van szükség.

Kényelem

04  STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER 
 A rezgéselnyelő elemek csökkentik a motor rezgéseinek  
a kézre és a karra történő átvitelét, ezáltal lehetővé teszik  
az erőkímélő munkavégzést.

05  VÍZCSATLAKOZÁS 
A gyorscsatlakozó egyszerűen használható. A vizes kővágás 
során a víz az öblítéshez és a por megkötéséhez szükséges.

06  SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR 
 Különleges zár a tankelzáró gyors és egyszerű, szerszám nélküli 
nyitásához és zárásához.

07  MAGNÉZIUM TÁRCSAVÉDŐ 
A magnézium présöntvényből készült tárcsavédő burkolat 
különlegesen könnyű. A tárcsavédő állítószerkezete  
és a vízvezető ergonomikus kialakítású.

vágótárcsás gépek 
ƒ

02 Precíz adagolás

06 Egyszerű üzem-
anyag betöltés

07  kis  
tömeg

04  erőkímélő  
munkavégzés

01 nagy nyomaték

03 csekély karban-
tartási igény

05  Optimális pormegkötés

VÁGÓTÁRCSÁS ÉS TALAJFÚRÓ GÉPEK244
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A képeken egyedi felszereltségű gépek láthatók

¡ = STIHL Injection

1 Üzemanyag és vágótárcsa nélkül

vágótárcsás 
gépek
ƒ

• Kézi vezetésű gépek

•  Magas-, mély- és útépítéshez, 
munkagép kölcsönzők, valamint kert- 
és tájépítő szakemberek számára 

•  Benzines gépek beton, kő, aszfalt,  
szerkezeti acél és csövek vágásához

•  Akkumulátoros gép burkolólapok, 
téglák, falazókövek és építési vasalatok 
vágásához

  Ø
 3

00
 m

m
  

TS 480¡
72,2 cm3 • 3,9 kW / 5,3 LE • 10,0 kg 1

300 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Az elektronikus vezérlésű 
befecskendezés gondoskodik a motor tökéletes járásáról és a magas 
fordulatszámról. A "Start" pozíciónak köszönhetően a gép beindítása 
különösen egyszerű. A STIHL antivibrációs rendszer biztosítja az 
alacsony vibrációs értékeket és ezáltal a jó vezethetőséget. Az 
elektronikus vízszabályozással a vízadagolás egyszerűvé válik.  
STIHL ElastoStart, dekompresszor szelep. 

Cikkszám 4250 011 2804

 
 Ø

 3
50

 m
m

  

 
 Ø

 4
00

 m
m

  

TS 700
98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 LE • 11,7 kg 1

A legerősebb STIHL vágótárcsás gép 350 mm átmérőjű vágótár-
csákhoz. Ideális teljes vágásmélységben történő és FW 20 vezető-
kocsis használatra is. Dekompresszor szelep és STIHL ElastoStart az 
erőkímélő indítás érdekében, hosszú élettartamú légszűrőrendszer. 

Cikkszám 4224 011 2800

TS 800
98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 LE • 12,7 kg 1

STIHL vágótárcsás gép 400 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. 
Csökkentett tömegű magnézium tárcsavédő, akár 145 mm-es vágás-
mélység. Ideális FW 20 vezetőkocsis használatra is. Dekompresszor 
szelep és STIHL ElastoStart az erőkímélő indítás érdekében, hosszú 
élettartamú légszűrőrendszer.

Cikkszám 4224 011 2820
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A képeken egyedi felszereltségű gépek láthatók 1 Üzemanyag és vágótárcsa nélkül
2 Akkumulátor és vágótárcsa nélkül
3 a jelmagyarázat a 349. oldalon található

  Ø
 2

30
 m

m
  

TSA 230
  3  

36 V • 3,9 kg 2

Könnyen kezelhető akkumulátoros (AP vagy AR akkumulátor) vágó-
tárcsás gép 230 mm átmérőjű vágótárcsákhoz. Kül- és  
beltéren egyaránt használható. Vágásmélység 70 mm-ig.  
Golyószelepes gyors csőcsatlakozó vizes vágásokhoz, gyors- 
blokkoló, karbantartást nem igénylő szíjhajtás.

TSA 230 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
cikkszám 4864 011 6605

a megfelelő lítium-ion 
akkumulátorok és  
további, külön rendel-
hető tartozékok 

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK

a gépekhez illő  
vágótárcsák

A 249. OLDALON TALÁLHATÓK

228. 
oldal

TSA 230  
VÁGÓTÁRCSÁS 
GÉP ÉS AZ SE 133 
ME PORSZÍVÓ  
KOMBINÁCIÓJA 
A PORMENTES  
MUNKAVÉGZÉS  
ÉRDEKÉBEN

Elengedhetetlen 
kombináció az intenzív 
porképződéssel járó 
munkaműveletekhez.

Külön rendel-
hető tartozékok 
vágótárcsás 
gépekhez
ƒ

•  A felhasználási lehetőségek bővítésére  
és a vágótárcsás gépekkel történő  
munkavégzés megkönnyítésére

• Vezetőkocsi pontos vágásokhoz  
és hosszabb vágási szakaszokhoz 

•  A vágótárcsás gép egyszerűen, szer-
szám nélkül a vezetőkocsira szerelhető

a gépekhez illő  
kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK
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Külön rendel-
hető tartozékok 
vágótárcsás 
gépekhez
ƒ

•  A felhasználási lehetőségek bővítésére  
és a vágótárcsás gépekkel történő  
munkavégzés megkönnyítésére

• Vezetőkocsi pontos vágásokhoz  
és hosszabb vágási szakaszokhoz 

•  A vágótárcsás gép egyszerűen, szer-
szám nélkül a vezetőkocsira szerelhető

FW 20  
vezetőkocsi

A vezetőkocsi segítségével 
pontos vágások készíthetők, 
milliméter pontosságú  
vágásmélységgel, akár  
hosszabb szakaszon is.  
Valamennyi benzines STIHL 
vágótárcsás géphez használ-
ható. A képen látható  
narancssárga színű géptartó 
nem része a vezetőkocsinak. 
Az ábrán a TS 700 és  
TS 800 modellekhez hasz-
nálható (narancssárga színű) 
géptartó is szerepel.

Cikkszám

4224 710 1403

Géptartó 
készlet  
gyorsrögzítő  
rendszerrel

Az FW 20 vezetőkocsira  
szerelhető géptartó.  
Az ábrán a TS 480i modell-
hez használható géptartó 
látható.

TS 480¡ modellhez

Cikkszám

4250 790 0702

TS 700, TS 800 MODELLEKHEZ

Cikkszám

4224 790 0705

Vágásirány- 
vezető

FW 20 vezetőkocsira  
szerelhető.

Cikkszám

4205 007 1009

Víztartály

13 l-es tartály, az FW 20  
vezetőkocsira szerelhető. 
Csatlakoztató karmantyúval.

Cikkszám

 4224 007 1018

Profi Tipp

Az FW 20 vezetőkocsi 
egyszerűen összecsuk-
ható, ezért akár kis  
helyen is tárolható  
és könnyedén szállít-
ható. A gyorsrögzítő 
rendszernek köszönhe-
tően a vágótárcsás gép  
gyorsan és egyszerűen 
rászerelhető.
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 aLApfelszereltség i = STIHL Injection 1 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A) 6  Az ISO 19432 szabvány szerinti mérés
2 K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s2 7  Mérés vágótárcsákkal, vágás közben,  

az EN 60745-2-22 szabvány szerint utóLAg felszerelhető  
   (külön rendelhető  
   tartozék)

3 Műgyantás vágótárcsával
4 Üzemanyag és vágótárcsa nélkül
5 Akkumulátor és vágótárcsa nélkül

Nyomó- 
víztartály

A mobil vízellátáshoz a 
vízcsatlakozó nélküli építési 
területeken. Űrtartalom: 10 l 

Cikkszám

0000 670 6000

Mélység- 
ütköző

Az elszívó csonkkal felszerelt 
mélységütköző lehetővé te-
szi az ásványi építőanyagok 
pormentes szárazvágását sík 
felületeken. A vágásmélység 
beállíthatósága pontos és 
fokozatmentes. TSA 230 
modellhez 

Cikkszám

4864 690 0801

az egyéni  
védőfelszerelések

A 294. OLDALON TALÁLHATÓK

C
ik

k
sz

á
m

Lö
ke

tt
ér

fo
ga

t (
cm

3)

Te
lje

sí
tm

én
y 

(k
W

 / L
E

)

N
év

le
ge

s 
fe

sz
ül

ts
ég

 (V
)

Tö
m

eg
 (k

g)

H
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 1
 (d

B
(A

))

Z
aj

te
lje

sí
tm

én
ys

zi
nt

 1  
(d

B
(A

))

R
ez

gé
sg

yo
rs

ul
ás

  
ba

l/
jo

bb
 o

ld
al

  2
 (m

/s
2)

ST
IH

L 
m

ot
or

 (2
-M

IX
 / 4

-M
IX

®)

Te
lje

s 
ho

ss
z 

(c
m

)

Vá
gó

tá
rc

sa
 (m

m
)

M
ax

. v
ág

ás
m

él
ys

ég
 (m

m
)

D
ek

om
pr

es
sz

ió
s 

sz
el

ep

ST
IH

L 
an

tiv
ib

rá
ci

ós
 re

nd
sz

er

ST
IH

L 
E

la
st

oS
ta

rt

V
íz

cs
at

la
ko

zó

Ko
pá

sá
lló

 in
dí

tó
zs

in
ór

M
ag

né
zi

um
 tá

rc
sa

vé
dő

E
le

kt
ro

ni
ku

s 
ví

zs
za

bá
ly

oz
ás

 

Q
ui

ck
St

op
 v

ág
ót

ár
cs

af
ék

C
ik

lo
n 

re
nd

sz
er

ű 
el

ől
ev

ál
as

zt
ás

ST
IH

L 
In

je
ct

io
n 

(i)

Benzines vágótárcsás gépek  3

TS 480¡ 4250 011 2804 72,2 3,9 / 5,3 – 10,0 4 98 6 112 6 2,2 / 2,2 2-MIX 68,2 300 100 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

TS 700 4224 011 2800 98,5 5,0 / 6,8 – 11,7 4 101 6 113 6 6,6 / 4,5 2-MIX 85,0 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

TS 800 4224 011 2820 98,5 5,0 / 6,8 – 12,7 4 101 6 113 6 6,5 / 3,9 2-MIX 89,0 400 145 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

Akkumulátoros vágótárcsás gép  3

TSA 230 4864 011 6605 – – 36 3,9 5 103 7 114 7 3,5 / 3,5 – 55,0 230 70 – – – ⬤ – ⬤ – – – –
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8 TS 440 modellhez használható

Vágótárcsák
ƒ

• Műgyanta és gyémánt vágótárcsák  
terméskő, aszfalt, acél és beton  
vágásához

•  Tökéletesen a STIHL vágótárcsás  
gépekhez hangolva 

• Hosszú élettartam és nagy  
vágásteljesítmény

Műgyanta vágótárcsák

Szerkezeti acél

Szerkezeti acél és fémprofilok vágására  
építőipari és fémmegmunkálási célból. 

Aszfalt / öntvények

Vágótárcsa út- és közműépítéshez és csövek 
vágásához. 

Kő

Vágótárcsa falazókövekhez és általános  
építőipari használatra. Porképződés nélküli,  
vizes kővágáshoz is alkalmas.
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Műgyanta vágótárcsák

Szerkezeti acél

K-ME

0835 012 7000 230

0835 010 7000 300

0835 010 7001 350

0835 012 7001 8 350

0835 010 7002 400

Aszfalt/  
csövek K-DG

0835 030 7000 300

0835 030 7001 350

0835 030 7002 400

Kő
K-BA

0835 020 7000 300

0835 020 7001 350

0835 020 7002 400
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Gyémánt vágótárcsák

Univerzális D-BA80

0835 094 7000 300

0835 094 7001 350

0835 094 7002 400

D-SB80

0835 096 7001 300

0835 096 7002 350

0835 096 7003 400

D-X100 0835 092 7000 230

D-G80 0835 070 7000 350

Beton (B)

D-B10

0835 090 7034 230

0835 090 7039 300

0835 090 7040 350

0835 090 7024 400

D-B20

0835 090 7043 300

0835 090 7044 350

0835 090 7045 400

D-B60

0835 090 7046 300

0835 090 7047 350

0835 090 7048 400

Aszfalt (A)

D-A5

0835 080 7020 300

0835 080 7021 350

0835 080 7022 400

D-A40

0835 080 7023 300

0835 080 7024 350

0835 080 7025 400

D-A80

0835 080 7026 300

0835 080 7027 350

0835 080 7028 400

Univerzális

A legkülönfélébb alapanyagok 
vágásához az építkezéseken.
Romeltakarításhoz és katasztrófa-
védelemben történő használtra is 
ajánlott. Különféle kiszerelésekben 
kaphatóak, valamint különböző 
felhasználási területekre alkalma-
sak. Hosszú élettartamú, gyors, 
ezüstös alaplemezű  
vágótárcsák.

Beton (B)

Beton, vályogtégla, mosott 
beton, vasalt beton és általános 
építőanyagok vágására alkalmas. 
Különböző teljesítményosztályok-
ban kapható. Szürkére lakozott.

Aszfalt (A)

Aszfaltban, készbetonban,  
kopott betonban és homokkőben 
végzett munkákhoz.  
Szegmensmagassság: 10 mm. 
Különböző teljesítményosztályok-
ban kapható. Feketére lakozott 
alaplemez.

Gyémánt vágótárcsák
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 alkalmas 1  A vágótárcsák kiváLAsztásakor a vágótárcsás 
gépekre vonatkozó helyi előírásokat mindig 
figyelembe kell venni

2  Tartós hasznáLAtra nem alkalmas
– Nem ajánlott 3  10 MM-es profilvastagságig, tartós hasznáLAtra nem alkalmas
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Alkalmazási javaslatok 1

D-BA80 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-SB80 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

D-X100 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

D-G80 – – – – – – – – ⬤ –

D-B10 – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-B20 – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-B60 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

D-A5 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

D-A40 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

D-A80 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

2 3
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Kérjük, vegye figyelmbe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

talajfúró gépek 
ƒ

Technológia

01  STIHL 4-MIX® MOTOR 
A STIHL 4-MIX ® motor egyesíti  
a kétütemű és a négyütemű motorok 
előnyeit. Alacsonyabb fogyasztás, 
kevés füstgáz, nincs szükség olajcse-
rére. Kellemes motorzaj, kiváló moto-
ros erő és magas forgatónyomaték.

Kényelem

02  REZGÉSCSILLAPÍTÓS  
FOGANTYÚKERET 
A fogantyúkeret gondoskodik  
a rezgések jelentős csökkentéséről, 
amely lehetővé teszi az erőkímélő 
munkavégzést.

03  TÖBBFUNKCIÓS  
FOGANTYÚ 
A motorvezérlés valamennyi  
kezelőeleme a bal fogantyúban  
helyezkedik el. A gép működtetése  
a kezelőfogantyún történik, a kéz  
így munkahelyzetben marad.

04  NAGY FELÜLETŰ  
COMBTÁMASZTÓ  
PÁRNÁZAT 
A nagy felületű combtámasztó pár-
názat a fúrás során a testnek vagy  
a combnak támaszkodik, amely lehe-
tővé teszi a kényelmes munkavég-
zést, valamint ennek köszönhetően 
a fúrógép nyugodtan és precízen 
irányítható is.

biztonság

05  QUICKSTOP FÚRÓFÉK 
KIOLDÓKARRAL  
 A kioldókaros STIHL QuickStop  
fúrófék megszakítja a fúró és a motor 
közötti kapcsolatot a fúró elakadása 
esetén. A fékszerkezettel a megakadt 
fúró kiforgatható.

01 erőteljes Motor

02  Erőkímélő  
munkavégzés

04 Pontos  
vezethetőség

05 Még nagyobb  
biztonság

03  Kényelmes 
használat

VÁGÓTÁRCSÁS ÉS TALAJFÚRÓ GÉPEK252
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1 Üzemanyag és fúrószerszám nélkül

Talajfúró  
gépek és külön 
rendelhető  
tartozékaik
ƒ

•  Robusztus erőgépek profik számára 

•  Földfúráshoz, növényültetéshez vagy  
talajmintavételhez

•  Kifejezetten alkalmasak nehezen  
hozzáférhető területeken való  
munkavégzéshez

•    Fúró, szárhosszabbítók, combtámasztó 
párnázat és fúrótokmány

BT 131
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 LE • 10,0 kg 1

Egyemberes fúrógép QuickStop fúrófékkel. 4-MIX® motor megnö-
velt üzemanyagtartállyal, csökkentett rezgésű fogantyúkeret, több-
funkciós fogantyú leállító gombbal, hosszú élettartamú légszűrő  
rendszer, nagy combtámasztó párnázat.

Cikkszám 4313 011 2120

AMÍG A KÉSZLET TART!

BT 360
60,3 cm3 • 2,9 kW / 3,9 LE • 28,8 kg 1

Robusztus gép nagy forgatónyomatékkal a nehéz fúrómunkákhoz 
két ember részére. Alapfelszerelés STIHL ElastoStarttal, indítás- és 
forgatásblokkolóval, hosszú élettartamú légszűrő rendszerrel, kiegé-
szítő leállító gombbal a második kezelő részére, behajtható keret.

Cikkszám 4308 200 0004

a kenőanyagok

A 256. OLDALON TALÁLHATÓK
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Talajfúró gépek külön rendelhető tartozékai

Talajfúró szár
4404 680 2004 40

695

BT 131 Valamennyi talajfajtához

4404 680 2006 60

4404 680 2009 90

4404 680 2012 120

4404 680 2015 150

4404 680 2020 200

4404 680 2030 300 750

Talajfúró szár

       

Amíg a készlet tart!

4400 000 4209
90

700 Amíg a készlet tart!
BT 360 Valamennyi talajfajtához

Amíg a készlet tart!  
4400 000 4212

120

Amíg a készlet tart!
4400 000 4215

150

Amíg a készlet tart!
4400 000 4220

200

Amíg a készlet tart!
4400 000 4225

250

Amíg a készlet tart!
4400 000 4228

280

Amíg a készlet tart!
4400 000 4235

350

Ültető csigafúró szár  

 

4311 680 2515 150 525 BT 131

Speciális fúró ültetőgödrök  
készítéséhez,
hengeres forma

Amíg a készlet tart!
4445 000 4235

350 420 Amíg a készlet tart!
BT 360

szív alakú ültetőfúró 
szár 

4404 680 1900 260 660 BT 131

Speciális fúró a talaj  
fellazításához, valamint  
ültetőgödrök készítéséhez

Amíg a készlet tart!
4440 000 4200

400 870 Amíg a készlet tart!
BT 360
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 Alapfelszereltség 1 Üzemanyag és fúrószerszám nélkül 3 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2 m/s2 5 Combtámasztó párnázattal
2 K tényező a 2006 / 42 / EK irányelv szerint = 2,0 dB(A) 4 Fúrószerszám nélkül kapható
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Talajfúró gépek külön rendelhető tartozékai

Fúrószár-hosszabbítók

4313 680 2300 – 250

BT 131

A talajfúró meghosszabbí- 
tásához, mély furatokhoz

4311 680 2350 – 450

Amíg a készlet tart!
4470 000 4205

– 500

Amíg a készlet tart!
BT 360

Amíg a készlet tart!
4470 000 4210

– 1.000

párnázat

4313 748 2501 – – BT 131 A combtámasztó  
párnázat pótlására

Fúrótokmány

           

4311 680 4010 – – BT 131
Spirálfúróhoz Ø 13 mm-ig,  
hengeres csatlakozású fúrószárak 
használatához
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Talajfúró gépek 4

BT 131 5 4313 011 2120 36,3 1,4 / 1,9 10,0 92 100 1,7 / 2,0 4-MIX® 200 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

BT 360 Amíg a készlet tart! 4308 200 0004 60,3 2,9 / 3,9 28,8 99 111 6,8 / 8,7 – 50 – ⬤ ⬤ – ⬤
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Egy cseppnyi 
törődés minden 
nap jár
ƒ

258 Motorolajok  

kétütemű  

motorokhoz

260 Lánckenő olajok  

és kenőzsírok

262 motorolajok 

négyütemű  

motorokhoz

263 Tisztítószerek

264 Tartozékok  

üzemanyagokhoz

14
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Motorolajok 
kétütemű  
motorokhoz
ƒ

•  Kiváló minőségű kenőanyagok  
a tökéletes teljesítmény érdekében

•  Optimális kenési tulajdonságok

•  Kevés visszamaradó égéstermék

•  Környezetkímélő termékek

HP kétütemű 
motorolaj

Ásványi alapú motorolaj, 
kifejezetten a motoros 
gépek magas igényeihez 
kifejlesztve. Kiváló kenési 
és égési tulajdonságok. 
JASO-FB, ISO-L-EGB, keve-
rési arány 1:50. Valamennyi 
STIHL kétütemű motorhoz 
használható.

100 ml (5 literhez)

Cikkszám

0781 319 8401

1 l (50 literhez)

Cikkszám

0781 319 8410

1 l (50 literhez), adagoló flakon

Cikkszám

0781 319 8411

5 l (250 literhez)

Cikkszám

0781 319 8433

HP Super  
kétütemű  
motorolaj

Részben szintetikus 
"low-smoke" olaj, kifejezetten 
az új fejlesztésű STIHL 
motorokhoz kifejlesztve. 
Kiemelkedő indítóképesség 
és tiszta, kevés füsttel járó 
égés. JASO-FD, ISO-L-EGD, 
keverési arány 1:50.

100 ml (5 literhez)

Cikkszám

0781 319 8052

1 l (50 literhez)

Cikkszám

0781 319 8053

1 l (50 literhez), adagoló flakon

Cikkszám

0781 319 8054

5 l (250 literhez)

Cikkszám

0781 319 8055

10 l 1 (500 literhez)

Cikkszám

0781 319 8056
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1 További kiszerelések érdeklődésre + alkalmas
++ nagyon jó
+++ kiváló
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Kétütemű motorolajok

HP + + + + igen Kitűnő kenési és égési 
tulajdonságok Magas minőségű motorolaj

HP Super ++ +++ +++ ++ igen Füstszegény, kiváló 
keverhetőség

Kiváló minőségű motorolaj a 
hosszú élettartamért

HP Ultra +++ +++ +++ +++ igen Biológiailag lebomló,  
hamumentes égés

A legjobb STIHL motorolaj a motorok  
tisztaságáért és a hosszú élettartamért

HP Ultra  
kétütemű
motorolaj

Teljesen szintetikus olaj tar-
tós használatra és a szelepes 
motorokhoz. Kiváló kenési 
tulajdonságok, kevés vissza-
maradó égéstermék. Több 
mint 60%-a biológiailag 
lebomló összetevőkből áll 
(OECD 301 B szerint bevizs-
gálva). Különösen alacsony 
kéntartalom, JASO-FB, ISO-
L-EGB, keverési arány 1:50. 

100 ml (5 literhez)

Cikkszám

0781 319 8060

1 l (50 literhez), adagoló flakon

Cikkszám

0781 319 8061

profi Tipp

STIHL  
MOTOROLAJOK

Valamennyi STIHL motorolaj fejlesztésének középpont-
jában a maximális kenőképesség és a tisztaság áll. Az 
alábbi ábrán is jól látható, hogy a HP Ultra következetes 
használatával a STIHL tesztlaborban használt dugattyú 
még több száz üzemóra után is olyan, mint új korában.

500 óra HP Ultrával
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1 További kiszerelések érdeklődésre

ForestPlus 
lánckenő 
olaj
Kiváló minőségű ásványi olaj 
alapú kenőolaj. Megbízható 
kenés, hosszabb üzemszüne-
tek idején sem gyantásodik. 

1 l

Cikkszám

0781 516 6001

5 l

Cikkszám

0781 516 6002

20 l 1

Cikkszám

0781 516 6006

SynthPlus 
lánckenő 
olaj

A részben szintetikus, nagy 
teljesítményű kenőanyag  
a hosszabb üzemszünetek 
esetén sem gyantásodik. 
Akár -25 °C-ig használható. 
Kiváló minőségű friss olaj.

1 l

Cikkszám

0781 516 2000

3 l

Cikkszám

0781 516 2012

5 l

Cikkszám

0781 516 2002

20 l 1

Cikkszám

0781 516 2004

BioPlus lánc-
kenő olaj

    

Kiemelkedően környezetba-
rát, növényi alapú olaj kiváló 
kenési és tapadási tulajdon-
ságokkal. Gyorsabb biológiai 
lebomlás a talajban. Többek 
között az Európai Környe-
zetvédelmi kitüntetést is 
elnyerte. Az OECD 301 B 
szerint vizsgálva. 

1 l

Cikkszám

0781 516 3001

Kiöntő  
lánckenő 
olajhoz
Használata lehetővé teszi az 
egyszerű, tiszta adagolást és 
kiöntést.

Kiöntő csap 20 literes kiszereléshez

Cikkszám
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lánckenő olajok

ForestPlus Ásványi jó – 3 év −15 °C

SynthPlus
Szintetikus és 

ásványi
nagyon 

jó
Nagy teljesítményű 

olaj 7 év −25 °C

BioPlus Növényi olaj jó Környezetbarát, bio-
lógiailag lebomlik 4 év −20 °C

KENŐANYAGOK, KANNÁK ÉS TARTOZÉKOK260

Lánckenő  
olajok és  
kenőzsírok
ƒ

• Hatékony kenés

•  Meggátolják a mozgó részek  
túlmelegedését
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ÚJ

Multioil Bio

Sokoldalúan felhasználható 
multifunkciós olaj, pl. ke-
nőanyagként (pl. a GTA 26 
modellhez), tisztítószerként, 
korrózió elleni védelemhez, 
stb. használható (Motorfű-
részekhez kenőolajként nem 
használható!). Környezet-
kímélő összetételű, hiszen 
90%-ban megújuló nyers-
anyagokból és 90%-ban 
biológiailag lebomló anya-
gokból készült. Természetes 
olaj alapú, nem gyantásodik.

50 ml

Cikkszám

0782 516 8500

Superlub FS 
hajtómű zsír

Nagy teljesítményű hajtómű 
zsír STIHL szegélynyírókhoz 
és kaszákhoz. 

Tubus, 40 g

Cikkszám

0781 120 1022

Tubus, 80 g

Cikkszám

0781 120 1117

Tubus, 225 g

Cikkszám

0781 120 1118

Multilub uni-
verzális zsír

Többcélú zsír valamennyi 
STIHL sövénynyíró és elekt-
romos fűrész hajtóművéhez.

Tubus, 40 g

Cikkszám

0781 120 1021

Tubus, 80 g

Cikkszám

0781 120 1109

Tubus, 225 g

Cikkszám

0781 120 1110

STIHL GYAKORLATI TESZT

A kültéri próba során a STIHL gépeket 
a legkülönfélébb munkafeltételek 
mellett teszteljük.  

STIHL FEJLESZTÉS

A saját laborral felszerelt ultramodern 
STIHL fejlesztőközpontban több mint 
500 munkatársunk dolgozik.

STIHL  

VIZSGÁLÓBERENDEZÉSEK

A STIHL gépeket több mint 100 
próbapadon számos működési- és 
élettartam próbának vetjük alá.
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Zsírnyomó

A pontos zsírzáshoz.

Cikkszám

1108 890 2500

Megbízható, erős és tiszta

Tudjuk mire van szüksége a motoroknak: a STIHL 
az évtizedek alatt a motorokkal és üzemanyagokkal 
kapcsolatos speciális szaktudásra tett szert. Az olajok, 
zsírok és üzemanyagok fejlesztéseinek eredményei az 

emberek, a gépek és a környezet szempontjából  
is optimálisak. Megbízható, kiváló teljesítményű és  
tartós gépek, valamint kevés visszamaradó égéster-
mék a motorban.
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Motorolajok 
négyütemű  
motorokhoz
ƒ

• A gépek zavartalan használatához

• Valamennyi alkatrész ideális kenése 
alacsony fogyasztás mellett 

•  Környezetbarát termékek 

SAE 30

Nagy teljesítményű motorolaj 
négyütemű motoros kerti 
gépekhez. Kiváló minőségű 
alapolajokkal és adalékokkal 
az ideális kenés és az alcsony 
fogyasztás érdekében.  
API SJ/CF. 

500 ml

Cikkszám

0781 309 2001

600 ml

Cikkszám

0781 309 2002

1,4 l

Cikkszám

0781 309 2003

10 W-30

Speciálisan a négyütemű  
motorokhoz kifejlesztett, 
nagy teljesítményű motorolaj. 
Kiváló kenési tulajdonságok. 
Egész évben, -30 °C-ig 
használható.

500 ml

Cikkszám

0781 309 1001

600 ml

Cikkszám

0781 309 1000

1,4 l

Cikkszám

0781 309 1002
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Tisztítószerek
ƒ

•   Különféle tisztítási feladatokhoz  
kifejlesztett tisztítószerek 

•   Optimális korrózió elleni védelem

•  Hatékony kenőanyagok 

Superclean 
gyantaoldó

Kettős funkciójú spray: 
oldja a gyantát és a koszt, 
valamint véd a korrózió 
ellen. Vágószerkezetekhez, 
sövénynyíró késekhez és 
motorfűrészekhez. 

300 ml-es flakon

Cikkszám

0782 420 1002

Multispray

Többfunkciós olaj kenés-
hez, kosz oldásához és 
a megragadt részekhez. 
Korrózióvédelemre, valamint 
kontaksprayként és behatoló 
olajként is használható.

400 ml-es flakon

Cikkszám

0730 411 7000

Varioclean 
speciális 
tisztítószer

Speciális tisztítószer  
olajmaradványok oldásához  
és tisztításához, valamint  
a gépburkolatok és a STIHL 
HD2-szűrők (fehér és fekete 
színű), drótszűrők (ezüst) 
vagy PA-szűrők (fehér) 
tisztításához. 

500 ml-es szóróflakon

Cikkszám

0000 881 9400
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Egyéb  
tartozékok 
üzemanyagok-
hoz
ƒ

•   Az üzemanyagok szállításához

•  Üzemanyag töltés egyszerűen és tisztán

• Szakemberek és magánfelhasználók  
számára

Benzinkanna

Különböző méretű tartályok. 
UN-engedéllyel.

3 l, átlátszó

Cikkszám

0000 881 0204

5 l, átlátszó

Cikkszám

0000 881 0202

10 l, átlátszó

Cikkszám

0000 881 0212

20 l, átlátszó

Cikkszám

0000 881 0209

Tartozék:  
Kifolyócső 
(LÁSD FENTI ÁBRA)

Cikkszám

0000 881 0217

Kombinált 
kanna,  
narancs- 
sárga,  
standard
Kettős tartály 5 l üzemanyag-
hoz és 3 l lánckenő olajhoz. 
UN-engedéllyel.

Cikkszám

0000 881 0111

Kombinált 
kanna,  
narancs- 
sárga, 
profi

Profi kivitel két kiegészítő 
tartórésszel a szerszámok és 
az üzemanyagtöltő rendszer 
részére (a szerszámok és az 
üzemanyagtöltő rendszer 
nem része a szállítási egy-
ségnek). 

Cikkszám

0000 881 0113

Tartozék:  
Kiöntő
(LÁSD FENTI ÁBRA)

Fekete színű. Kiöntő sap-
kával. 

Cikkszám

0000 881 0128

Kombinált 
kanna,  
narancs- 
sárga, 
kis méret

Kisebb méretű kettős tartály 
3 l üzemanyaghoz és 1,5 l 
lánckenő olajhoz. Kiöntőcső-
vel. A kanna a STIHL üzem-
anyagtöltő rendszerrel is 
használható. UN-engedéllyel.  

Cikkszám

0000 881 0124
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Kombinált 
kanna,  
átlátszó, 
standard

Kettős tartály 5 l üzemanyag-
hoz és 3 l lánckenő olajhoz. 
UN-engedéllyel. 

Cikkszám

0000 881 0120

Kombinált 
kanna,  
átlátszó, 
profi

Profi kivitel két kiegészítő 
tartórésszel a szerszámok és 
az üzemanyagtöltő rendszer 
részére (a szerszámok és az 
üzemanyagtöltő rendszer nem 
része a szállítási egységnek).

Cikkszám

0000 881 0123

Tartozék:  
Kiöntő
(LÁSD FENTI ÁBRA)

Fekete színű. Kiöntő sap-
kával. 

Cikkszám

0000 881 0128

Keverő  
flakon

Kisebb mennyiségű (1 literig) 
üzemanyagok keveréséhez 
és betöltéséhez. Keskeny 
kiöntő, nagy betöltőnyílás, 
mérőskála a flakonon és  
a kupakban. Zárható. 

Cikkszám

0000 881 9411

Mérőedény

Az üzemanyag-keverék 
elkészítéséhez. 

5 l keverék elkészítéséhez

Cikkszám

0000 881 0186

25 l keverék elkészítéséhez

Cikkszám

0000 881 0182

Tartók

A töltőrendszerek praktikus 
tárolásához. Standard és kis 
méretű kombinált kannákhoz 
(3 l/1,5 l) használható.

Cikkszám

0000 881 0126

A szerszámok praktikus táro-
lásához. Standard kombinált 
kannákhoz használható.

Cikkszám

0000 881 0127

SG 11 PLUS
Szórófejes flakon állítható 
fúvókával tisztító- és oldó-
szerek, mint pl. CP 200, 
Superclean vagy Varioclean 
kijuttatásához. EPDM 
tömítések 7 – 14 pH értékkel 
rendelkező tisztító- és 
oldószerekhez. Speciális ki-
alakítású, hosszú élettartamú 
pumpa. 

Űrtartalom: 1,5 l 

Max. nyomás: 3 bar 

Cikkszám

4255 019 4912

Töltőrend-
szer láncke-
nő olajhoz

A gépek egyszerű megtan-
kolásához túltöltés nélkül. 
Minden Ø > 23,5 mm méretű 
tartálynyíláshoz. 

Cikkszám

0000 890 5004

Üzemanyag-
töltő rend-
szer

A STIHL motoros gépek 
egyszerű megtankolásához. 
STIHL kombinált kannához 
és STIHL benzinkannához 
5 literig. Minden Ø >23,5 
mm méretű tartálynyíláshoz 
használható.

Cikkszám

0000 890 5005

Lemezkanna

20 l-es tartály.  
UN-engedéllyel. 

Cikkszám

0000 881 0205

Külön  
rendelhető 
tartozék:  
rugalmas  
kiöntőcsonk 
(ÁBRA NÉLKÜL)

Cikkszám

0000 881 0211
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Ez lehet életed  
legjobb döntése
ƒ

268 Szerszámok és erdészeti kellékek
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1 Akkumulátor nélkül, vágószerkezettel 4 a jelmagyarázat a 349. oldalon található
2 K tényező az EN 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 db(a) 5 2020 tavaszától kapható
3 K tényező az EN 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 m/s2
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akkumulátoros ágvágó

GTA 26 új 5 GA01 011 6900 10,8 1,2 1 77,0 2,9 / 2,8 3 – –

GTA 26
As 2 akkumulátorral + Al 1 töltőkészülékkel 

új GA01 011 6910 10,8 1,42 1 77,0 2,9 / 2,8 3 – –

ÚJ

gta 26
 4

10,8 V • 0,7 kg 1

Sokoldalúan használható, fogantyús akkumulátoros ágvágó. Fák és 
cserjék visszametszéséhez, valamint a levágott ágak feldarabolásá-
hoz. 1/4“ PM3 fűrészlánc az erős vágások és a kiváló vágásteljesít-
mény érdekében. Ergonomikus, csúszásmentes markolat, szerszám 
nélküli lánccsere, rugalmas védőburkolat a biztonságos munkavég-
zés érdekében, akkumulátor töltöttségi jelző.

A GTA 26 szettben vagy külön is megvásárolható.

A szett tartalma:

1 db  AS 2 lítium-ion akkumulátor, 28 Wh, 10,8 V

1 db AL 1  töltőkészülék

1 db Light vezetőlemez, 10 cm

1 db  1/4“ PM3 fűrészlánc, 10 cm

1 db Multioil Bio, 50 ml

1 db  fekete / narancssárga színű táska, akasztókkal

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ 
GTA 26 MULTIOIL BIO OLAJJAL (50ML), AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK NÉLKÜL
vezetőlemez-hossz  10 cm

Cikkszám  GA01 011 6900

GTA 26 SZETT

Vágáshossz   10 cm

Cikkszám  GA01 011 6910
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261. 
oldal

MULTIOIL BIO

Környezetkímélő olaj, 
amely pl. a GTA 26 
láncápolásához is hasz-
nálható.

A megfelelő lítium-
ion akkumulátorok és 
további, külön rendel- 
hető tartozékok

A 8. OLDALON TALÁLHATÓK
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1  További információk a Bypass és Amboss vágásról  
a szószedetben, a 356. oldalon találhatók

3 ALAkító metszés, visszavágás és termőre metszés
4  Metszés és visszavágás (növények és virágok)

2 Metszési munkák szőlőtőkéken 5 Metszés és visszavágás (cserjék, sövények)
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Bypass metszőollók 1

PG 10

0000 881 3604 22 230 20 + + ++ + Drótvágó rovátka,  
egy kézzel működtethető retesz

PG 20   

0000 881 3637 22 240 25 ++ ++ ++ +++ Drótvágó rovátka,  
egy kézzel működtethető retesz

PG 30   

0000 881 3638 22 255 25 +++ +++ ++ +++
Drótvágó rovátka,  

egy kézzel működtethető retesz, 
folyadékvezető horony

Amboss metszőolló1

PG 25   

0000 881 3639 20 260 15 + +++ + ++ Egy kézzel működtethető retesz
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Bypass gallyazó olló 1

Pb 20   

0000 881 3664 80 1.125 42 ++ ++ ++ ++ Húzó irányú vágófej,  
ízületkímélő ütköző

Amboss gallyazó ollók 1

Pb 25   

0000 881 3653 80 1.245 40 – ++ – ++ Erőátviteli egység

Pb 35   

0000 881 3665 80 1.460 48 – +++ – +++ Erőátviteli egység
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PH 10 sövény-
nyíró olló

54 cm, 1.050 g. Lágy és  
kemény sövény- és cserje-
részek vágásához. Speciális 
bevonatú, korrózió ellen  
védett, hullámos élek folya-
dékvezető hornyokkal,  
szerszám nélkül állítható  
illesztés, bükkfa nyél, csukló-
kímélő ütközéscsillapító. 

Cikkszám

0000 881 3671

Övtáska

STIHL PG 10, PG 20, PG 30 
és PG 25 metszőollókhoz. 
Fekete, bőr. 

Cikkszám

0000 881 3644

Csiszoló-  
és fenőkő

Ágvágó ollókhoz, metszőol-
lókhoz, sövénynyíró ollókhoz, 
valamint sarlók, kérgező  
kések és fejszék finom 
csiszolásához. Kétfázisú 
csiszolás durva és finom 
szemcsékkel. Vízzel és olajjal 
is használható.

Cikkszám

0000 881 6001

3 az 1-ben  
élezőszerszám

Gallyazó és kerti ollókhoz, 
fejszékhez és baltákhoz,  
valamint késekhez és háztar-
tási ollókhoz is használható. 
Ergonomikus kivitel az  
egyszerű használat és  
a professzionális élezési 
eredmény érdekében.  

Cikkszám

0000 881 9801

PR 40 CT fűrész  
teleszkópos nyélhez

  

Profi fűrész teleszkópos nyélhez. A keménykrómozott karbonacél 
biztosítja a tartós élességet. Nagy teljesítményű csiszolás, hasítékok 
megszorulás ellen, kéregvágó a kéreg leválásának megakadályozásá-
ért, tartók a biztonságos tároláshoz. A horognak köszönhetően  
a fűrész a vágásban marad. 

Cikkszám 0000 881 4141

Teleszkópos nyél 456 cm

  

184 – 456 cm. Nagy szilárdságú alumínium nyél szorítóemelővel és 
bekattanó rögzítésekkel a hosszúság fokozatmentes beállításához. 
Biztonságos pozíció nagy terhelés esetén is. Hosszú gumiszigetelés 
a hideg ellen és a stabil fogás érdekében.

Cikkszám 0000 881 4113

Teleszkópos nyél 320 cm

  

175 – 320 cm. Fokozatmentesen állítható, max. kb. 5 m magasságban 
történő munkavégzéshez. Kétrészes, erős alumínium cső, 30 mm /  
27 mm-es átmérővel. Rendkívül erős, egyszerűen utánhúzható 
excentrikus, acélból készült szorító, gumi fogantyú.

Cikkszám 0000 881 6101
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Alumínium 
döntőék
12 x 4 cm, 190 g. Horogsza-
kállal a fában való optimális 
tartás érdekében.

Cikkszám

0000 881 2201

PR 32 CW  
Gallyazó  
fűrész

  

Ágfűrész fűrészlap: 32 
cm, tömeg: 230 g, max. 
ágátmérő: 150 mm. Nemes 
karbonacél fűrészlap a sima 
felületű, gyors vágásokhoz. 
Hasítékokkal ellátott cso-
portos fogak, erős, bükkfa 
horogmarkolat.

Cikkszám

0000 881 4111

Alumínium 
csavart  
hasítóék

  

22 cm, 920 g. Rendkívüli  
hasító hatás a csavart formá-
nak köszönhetően. Vezetőél 
és visszatartó körmök a ma- 
ximális tartásért, akár fagyott 
fában is használható. Ková-
csolt alumínium a nagyfokú 
stabilitás és a kis tömeg 
érdekében. Kerek ütőfelület  
a megfelelő erőeloszlásért.

Cikkszám

0000 881 2221

Alumínium 
döntőék

  

980 g. Kovácsolt, fával  
és gyűrűvel. 

Cikkszám

0000 890 9200

Kézi capin
  

35 cm, 500 g. Tűzifa és a rö-
vid választék mozgatásához. 
Kőrisfa nyél, német forma.

Cikkszám

0000 881 2800

PR 16 össze-
csukható 
fűrész

Ágfűrész fűrészlap: 16 cm, 
tömeg: 160 g, max. ágátmé-
rő: 65 mm. Gyors és pontos  
fűrész. Három oldalon japán 
fogazás, krómozott acél,  
kúpalakú behajtható fűrész-
lap, ergonomikus, puha  
markolat, korrózió ellen  
védett.

Cikkszám

0000 881 8700

Alumínium 
döntőékek

  

A keskeny vágóélnek köszön-
hetően jól behatol a fába.  
Három kivitelben a kis, 
közepes és nagy átmérőjű 
törzsekhez. Csúcsminőségű  
alumínium ötvözet, pikkelyes 
visszatartó elem, vezetőél, 
sima ékoldal a második ék 
döntővágásba történő,  
egyszerű behelyezése  
érdekében.

22 cm, 600 g

Cikkszám

0000 881 2222

24 cm, 800 g

Cikkszám

0000 881 2223

26 cm, 1.000 g

Cikkszám

0000 881 2224

Műanyag  
döntőékek

  

Hideg időben is használható, 
poliamid ékek. Felületkiala-
kításuknak köszönhetően 
biztonságosan irányíthatók. 
Három méretben. Nagyobb 
ékszöggel a közepes és 
vastag fákhoz.

19 cm

Cikkszám

0000 881 2212

23 cm

Cikkszám

0000 881 2213

25 cm

Cikkszám

0000 881 2214

Gallyazó  
fűrészek

Gyors és pontos fűrész.  
Három oldalon japán foga-
zás, krómozott acél, kúpalakú  
behajtható fűrészlap, ergo- 
nomikus, puha markolat, 
korrózió ellen védett. Jobb- 
és balkezesek számára is 
alkalmas. 

Egyenes fűrészlappal.  
Univerzálisan használható  
a kertépítésben és a mező-
gazdaságban, valamint  
az építőiparban is. 

PR 33
33 cm, 370 g, max. ágátmérő: 150 mm
Cikkszám

0000 881 8702

Hajlított fűrészlappal nyo-
másmentes fűrészeléshez, 
többek között fagondozási 
munkákhoz. 

PR 27 C
27 cm, 358 g, max. ágátmérő: 120 mm
Cikkszám

0000 881 8703

PR 33 C
33 cm, 391 g, max. ágátmérő: 150 mm
Cikkszám

0000 881 8704
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Alumínium 
capin

  

70 cm, 580 g. Kisebb fatör-
zsek és fadarabok hátkímélő 
mozgatásához. Erős alumíni-
um ötvözet, műanyag nyél. 
Biztos tartás a kiegészítő 
kampónak köszönhetően. 

Cikkszám

0000 881 2805

FP 10  
fogóhorog

  

Rönkök rendezéséhez  
és mozgatásához. Kényelmes 
markolat.

Cikkszám

0000 881 4401

Svájci  
metszőkés

Teljes hossz: 44 cm,  
penge hossza: 32 cm,  
tömeg: 650 g.  
Fiatal faállományban  
végzett munkához és aljnö-
vényzet kivágásához.   
Bőrbevonatú markolattal.

Cikkszám

0000 881 3400

FZ 10  
húzókampó

  

Fatörzsek mozgatásához. 
Csiszolt csúcs a törzsbe  
történő könnyebb beakasz-
tás érdekében. Kiváló  
minőségű, edzett acél,  
kényelmes markolat.

Cikkszám

0000 881 2907

FP 20 kézi 
fogó olló

  

20 cm-es nyílás. Fatörzsek 
mozgatásához. Ívelt marko-
lat, edzett horogcsúcsok.

Cikkszám

0000 881 3005

További erdészeti  
kellékek

A 82. OLDALON TALÁLHATÓK

Törő-emelő 
szerszám

  

Speciális acélötvözetű  
szerszám a fa irányításához  
döntéskor. Fordítóhorog  
a fatörzsek forgatásához. 

76 cm, kb. 1.800 g

Cikkszám

0000 881 2701

130 cm, kb. 3.400 g

Cikkszám

0000 881 2700
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+ alkalmas +++ kiváló 1 300 g-os ütésvédővel
++ Nagyon jó –  Nem ajánlott 2  Az utóLAg felszerelhető pótnyél szettet és ütésvédőt keresse a STIHL szakkereskedésekben! 
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Klasszikus fanyelű szerszámok

AX 6 erdei balta

0000 881 1969 40 600 Kőrisfa + – + – – –

AX 10 erdei fejsze

0000 881 1971 60 1.000 Kőrisfa ++ + + – – –

AX 16 S erdei fejsze

0000 881 1957 70 1.550 1 Hikorifa ++ ++ ++ + – –

Hasítófejsze 
Optimális hasítás kis erőkifejtés mellett az ék formájú fejnek köszönhetően.

AX 28 CS hasító fejsze

0000 881 2014 80 2.800 1 Hikorifa + – +++ +++ – +

Hasító kalapácsok 
Kovácsolt kalapácsfej forgató orrkialakítással. Rendkívül nagy ütőfelület az alumínium- és műanyag ékek biztonságos beütéséhez.

AX 30 C hasító kalapács

0000 881 2009 85 3.000 Kőrisfa – – ++ +++ +++ ++

AX 33 CS hasító kalapács

0000 881 2011 90 3.300 1 Hikorifa – – ++ +++ +++ +++

Csúcsminőségű, műanyag nyelű szerszámok

AX 6 P erdei balta 3

0000 881 6801 37 640 Poliamid ++ – + – – –

AX 15 P erdei fejsze

0000 881 6701 73 1.450 Poliamid ++ ++ ++ + – –

AX 20 PC hasító fejsze

0000 881 6602 75 1.950 Poliamid + + +++ ++ – +
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Mérőszalagok
  

Automatic: visszahúzó  
mechanikával. Erős fém ház.

Hossz: 15 m

Cikkszám

0000 881 0800

Hossz: 20 m

Cikkszám

0000 881 0804

Hossz: 25 m

Cikkszám

0000 881 0801

Jelölőkréta
Száraz és nedves fákra.  
A magas pigmenttartalom  
révén erős színek, optimális 
időjárás- és fényállóság. 
Nagy törőszilárdság.  
Hossz: 12 cm  
12 db/csomag

szín Cikkszám 

0000 881 1500

0000 881 1501

0000 881 1502

0000 881 1503

0000 881 1504

Szerszámtar-
tó bőrövek

Szélesség: 4 cm, hossz:  
125 cm. Két tüskével. Erős, 
kb. 3 mm vastag marhabőr.

szín Cikkszám 

0000 881 0600

0000 881 0602

60. 
oldal

„KETTŐ AZ EGY-
BEN” LÉZER

Motorfűrészre sze-
relhető segédeszköz 
a döntés irányának 
hatékonyabb kontrollá-
lásához. 

Könnyűfém 
átlaló

  

Fatörzsek átmérőjének  
megállapításához.  
Hitelesített.  
Méréstartomány: 60 cm 

Cikkszám

0000 881 0917

Krétatartó

Élénk színű. Kényelmes fogá-
sú krétatartó. Fém krétafogó 
rész, erős műanyag ház.  
11 - 12 mm átmérőjű  
krétához.

Cikkszám

0000 881 1602
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funkcionális 
és biztonságos
ƒ

281 Munkaruházat  

motorfűrésszel  

végzett munkához

292 Munkaruházat egyéb 

motoros gépekkel 

végzett munkához

294 Láthatósági ruházat

296 Időjárásálló  

és funkcionális  

ruházat

299 Méretek

300 Munkacipők vágás- 

védelem nélkül

301 Bakancsok és csizmák 

vágásvédelemmel

303 Arc-, hallás- és fejvé-

dők, védőszemüvegek 

és munkakesztyűk
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kérjük, vegye figyelmbe, hogy nem minden termék rendelkezik az itt felsorolt ismertetőjegyekkel. ezen az oldalon csak a legfontosabbakat mutattuk be. 
további információk és tanácsok a 348. oldaltól, vaLAmint a www.stihl.hu weboldalon találhatók.

egyéni  
védőfelszerelések 
ƒ

04 kiváló szabás

03 felhasználóbarát 
kialakítás

05 jó láthatóság

01 Strapabíró és 
jól szellőző

05 megnövelt 
biztonság

technológia

01  STRAPABÍRÓ „HIGH TECH” ANYAGSZÁLAK 
Saját fejlesztésű anyagaink megbízható védelmet nyújtanak  
a sérülésekkel, a nedvességgel, a széllel és a hideggel szem-
ben, mindemellett aktívan szellőznek. Az anyagok bőrbarát 
tulajdonságát az Oeko-Tex® Standrad 100 tanúsítvány igazolja.

02  ÁTGONDOLT KONCEPCIÓ  
Funkcionális öltözékeinkben a kifinomult technikai megoldások 
sora rejlik. A felhasználók változó igényeit szakembereink 
átültetik a gyakorlatba. Erre példa a test optimális klímájáról 
gondoskodó, egyénileg szabályozható szellőzőnyílások, vagy  
a nagy igénybevételnek kitett helyeken, mint például a térd-  
és könyökrészeknél alkalmazott rendkívül erős, speciális szövet. 
Innovatív megoldásaink közül néhány még szabadalmaztatási 
eljárás alatt áll.

Kényelem

03  KÉNYELEMÉRZET ÉS ÁPOLÁS 
A STIHL vágásvédelemmel ellátott védőruházata akár 60°C-on 
is mosható és alacsony fordulatszámon (max. 400-as fordulaton) 
centrifugázható. Így könnyen eltávolíthatók olyan makacs szeny-
nyeződések is, mint például az olaj- vagy a gyantafolt. Az általunk 
használt anyagok gyorsan száradnak és az elasztikus szálak 
kényelmes viseletet biztosítanak. Az anyagok bőrbarát tulajdon-
ságait az Oeko-Tex® szabvány szerinti tanúsítvány igazolja. 

04  SZÉLES MÉRETKÍNÁLAT  
Védőruházataink köztes méretekben is kaphatók. Mindenki az 
igényeinek megfelelően választhat a bővebb vagy a test alakját 
követő fazonok között. Ez biztosítja, hogy a védőruházatok 
minden testalkatra megfeleljenek. Hölgyek számára a felső-
kategóriás munkaruháinkat kínáljuk, melyek vagy kifejezetten 
hölgyek részére készültek vagy uniszex szabásúak  
(pl. ADVANCE nadrág).

02 Praktikus megoldások

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK280

http://www.stihl.hu


1  A tesztkörnyezetben mért láncsebességek nem ültethetők át teljes mértékben 
a gyakorLAtba (A motorfűrész maximális sebessége itt nem alkalmazható).

2  A vágásvédelemmel ellátott felületekről további információk  
a 356. oldalon találhatók.
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Vágásvédelmi osztályok az EN 381 szabvány szerint

Védelmi szint / 
0. osztály 
(  16 m/s 1)

– – – – ⬤

Védelmi szint / 
1. osztály  
(  20 m/s 1)

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Védelmi szint / 
2. osztály  
(  24 m/s 1)

⬤ ⬤ – – –

Védelmi szint / 
3. osztály  
(  28 m/s 1)

– – ⬤ – –

Munkaruházat  
motorfűrésszel  
végzett  
munkához
ƒ

•  Erdészeti szakemberek, erdő-  
és telektulajdonosok számára

•  Az erdőgazdálkodási munkák során  
szükséges optimális védelem

•  Az innovatív anyagoknak és a gondos  
kidolgozásnak köszönhetően  
kényelmes viselet

Engedélyezés és bevizsgálás:  
A KWF az 1-es vágásvédelmi osztályt ajánlja.  
A vágásvédelemmel ellátott védőfelszerelések megfe-
lelnek az (EU) 2016/425 rendelet előírásainak és a CE 
3-as kategóriába tartoznak. 2
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biztonság

05  VÁGÁSVÉDELEM ÉS  
FIGYELEMFELKELTŐ SZÍNEK 
 A vágásvédelmi rendszert speciálisan a felhasználók igényei- 
hez alakítottuk, így még a kiemelkedően könnyű ruházatok  
is megfelelő védelmet nyújtanak. Termékeinket szigorú belső 
szempontok szerint ellenőrizzük, továbbá európai tanúsító 
intézetekkel folyamatos termékvizsgálatokat végeztetünk. 
Beszállítóinkkal is részletesen egyeztetjük a termékek adott 
elemeit, valamint rendszeres auditokat is végzünk náluk.  
Az élénk narancssárga szín a termékek nagy felületén, valamint  
a fényvisszaverő elemek biztosítják a felhasználó kiváló látható-
ságát kedvezőtlen látási viszonyok esetén is. A minőségi külső  
anyagok magas fokú UV-védelmet biztosítanak.

figyelmeztetés

Egyetlen védőfelszerelés sem nyújthat tökéletes  
védelmet a sérülések ellen. A védőruházat nem pótol-
hatja a biztonságos munkatechnikát, ezért a munkavé-
delmi előírásokat és az adott motoros gép használati 
útmutatójában található biztonsági utasításokat, 
valamint a balesetmegelőzési előírásokat feltétlenül 
be kell tartani!



1 Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99

FUNCTION Universal  
derékszorítós nadrág/ 
kantáros nadrág

     

Jól szellőző anyag, nagyon kényelmes viselet. Antracitszürke,  
fekete és élénk narancssárga színű. Tanúsított vágásvédelem  
az EN 381 szerint, mozgásszabadság az ágyékrésznél, vesevédelem, 
tüske elleni védelem a lábrész elülső és hátsó részén is. Szellőző 
anyag a hátsó combrésznél. 

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)
méretek:  XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6

cikkszám 0088 342 15..

KANTÁROS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)
méretek:  XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6

cikkszám 0088 388 06..

FUNCTION Universal kabát
    

Nagy felületen figyelemfelhívó színnel a jobb láthatóság érdekében. 
Jól szellőző anyag, kényelmes viselet. Antracitszürke, fekete és 
élénk narancssárga színű. Két oldalzseb és egy tépőzáras zseb 
mellmagasságban a telefon vagy az elsősegély készlet biztonságos 
tárolásához. Mozgásszabadság a vállnak és a hátnak, strapabíró 
anyag a vállnál és a könyöknél. Szellőzőnyílások, nagy STIHL logó  
a kabát hátoldalán. 

méretek:  S – XXL

cikkszám 0088 335 07..

FUNCTION erdészeti 
munkaruhák

A FUNCTION erdészeti munkaruha speciálisan az  
alkalomszerű felhasználók számára kifejlesztett 
ruházat, tanúsított vágásvédelemmel és sok praktikus 
megoldással, mint pl. számos zseb és a kényelmes 
szellőző nyílások.
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.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret  
kiváLAsztásában a 299. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

FUNCTION Ergo  
derékszorítós nadrág/ 
kantáros nadrág

     

Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból, modern szabással. Tanúsí-
tott vágásvédelem (EN 381), olajzöld, élénk narancssárga és fekete 
színű. Rugalmas betétek, szellőzőnyílások, megerősített térdrész, 
fényvisszaverő csíkok a jó láthatóság érdekében, praktikus zsebek, 
elöl két cipzáras zseb.

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)
méretek:  XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6

cikkszám 0088 342 10.. 1

KANTÁROS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)
méretek:  S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6

cikkszám 0088 388 04.. 1

FUNCTION Ergo kabát
    

Strapabíró, hosszú élettartamú anyagból, modern szabással. 
Olajzöld, élénk narancssárga és fekete színű. Rugalmas betétek, 
szellőzőnyílások, zseb elsősegély felszerelés számára, két cipzáras 
zseb elöl, megerősített könyökrész, fényvisszaverő csíkok, figyelem-
felhívó szín nagy felületen a jó láthatóság érdekében, nagy STIHL 
logó a kabát hátoldalán.

méretek:  XS – XXL

cikkszám 0088 335 06..
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1 Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99

ADVANCE erdészeti  
munkaruhák

Az ADVANCE erdészeti munkaruhák hosszú élettar-
tamúak és teljes mozgásszabadságot biztosítanak  
a profi felhasználók számára, melyet a strapabíró 
anyagok, a tanúsított vágásvédelem és az elasztikus 
betétek kombinációja tesznek lehetővé. 

ADVANCE X-Light nadrág
    

Kizárólag a STIHL számára fejlesztett, különlegesen könnyű  
és jól szellőző AVERTIC™ pro lite (EN 381) vágásvédő anyagból.  
Ez a hatrétegű anyag 20%-kal könnyebb az ADVANCE erdészeti 
munkaruhák anyagánál. Fekete színű, a láb hátsó részénél speciális 
szellőző szövet, ezért optimális viselet nyáron is. Teljesen elasztikus 
ágyékrész a ProElast anyagnak köszönhetően. Zárható zsebek, 
fényvisszaverő részek a jobb láthatóságért.

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)
méretek:  S – 3XL, S-6 – XL-6

cikkszám 0088 342 14.. 1

ADVANCE X-Vent kabát
    

Könnyű és jól szellőző kabát, nyári viselet vagy nagy igénybevételt 
igénylő munkához. Élénk narancssárga és fekete színű. Ezüst háló- 
betét a hátrészen, a kabátujjak alatt és a zsebekben az optimális 
szellőzés érdekében. Víz- és szennyeződéstaszító, figyelemfelkeltő 
szín nagy felületen, fényvisszaverő csíkok, praktikus zsebek, dörzsö-
lés elleni védelem a vállrészen, nagy STIHL logó a kabát hátán.

méretek:  S – XXL

cikkszám 0088 335 10..

nyári használatra 
ajánlott

nyári használatra  
ajánlott
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.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret  
kiváLAsztásában a 299. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

ADVANCE X-Flex  
derékszorítós nadrág

     

Kizárólag a STIHL számára kifejlesztett, különlegesen könnyű és jól 
szellőző AVERTIC™ pro lite (EN 381) vágásvédő anyagból. Ez a hatré-
tegű anyag 20 %-kal könnyebb az ADVANCE erdészeti munkaruhák 
anyagánál. Fekete és élénk narancssárga színű. Nagy mozgásszabadság 
a speciális kialakításnak köszönhetően, különösen strapabíró külső 
anyag, rugalmas és jól szellőző, elasztikus és vízálló térdrész, tüske  
és nedvesség elleni védelem a lábszár alsó részén, kosztaszító,  
hosszú szellőzőnyílások a hátsó részen. 

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)
méretek:  XS – 3XL, S-6 – XL-6

cikkszám 0088 342 12.. 1

ADVANCE X-Shell  
kabátok

Elasztikus, gyorsan száradó és meleg. A fekete színű részek vízta-
szító és légáteresztő anyagból, a színes részek pedig vízálló és jól 
szellőző anyagból készültek. Mellzseb, belső zseb, dörzsölés elleni 
védelem a vállrészen. A HS MultiProtect és Protect FS vágásvédő 
nadrággal kombinálható. Zseb az ujjrészen, fényvisszaverő betétek 
és nagy STIHL logó a kabát hátoldalán.

SZÍN: ÉLÉNK NARANCSSÁRGA/FEKETE, FÉRFI

méretek:  XS – XXL

cikkszám 0088 335 12.. 

Őszi/téli  
használatra  
ajánlott
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1 Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99

ADVANCE X-TREEm  
kabát

    

Sok hasznos részlettel: optimális mozgásszabadság és jó szellőzés  
az elasztikus ProElast anyagbetétnek köszönhetően. Fekete és 
élénk narancssárga színekben fényvisszaverő elemekkel. A kézi 
fűrészvédelem a kabáthoz erősíthető. Levehető ujjak, megerősített 
vállrész, szabályozható szellőzőnyílások a megfelelő testhőmérséklet 
érdekében. Dörzsölés elleni védelem a könyökrészeken. A vállrésze-
ken Dot-Grip dörzsölés elleni védelem. Figyelemfelhívó szín nagy 
felületen a jó láthatóság érdekében. Két mellzseb, egy belső zseb, 
egy zseb az ujjrészen.

méretek:  XS – XXL

cikkszám 0088 335 08..

ADVANCE X-TREEm  
derékszorítós nadrág

    

Rendkívül kényelmes vágásvédelemmel ellátott nadrág elasztikus 
ProElast anyagból. Optimális mászáshoz és extrém körülmények 
között történő professzionális munkavégzéshez. Fekete és élénk 
narancssárga színekben fényvisszaverő elemekkel. Puha és gyorsan 
száradó belső bélés. A strapabíró, kosz- és víztaszító anyagú elülső  
láb- és üleprésznek köszönhetően kiválóan alkalmas az erdőben 
végzett munkához. Cipővel összekapcsolható lábszárvédő a rovarok 
elleni védelem érdekében. Dörzsölés elleni védelem a kerámia bevo-
natú betéteknek köszönhetően. Tanúsított vágásvédelemmel  
(EN 381) ellátott, különösen könnyű és jól szellőző vágásvédő  
AVERTIC™ pro lite anyag. Lapos, cipzáras zsebek a csípő-,  
az ülep- és a combrészen. Cipzáras szellőző nyílások.  
Nadrágtartóval szállítjuk.

DERÉKSZORÍTÓS NADRÁG, VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)
méretek:  XS – 3XL

cikkszám 0088 342 16.. 1

Hölgyek  
számára is  
alkalmas
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.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret  
kiváLAsztásában a 299. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

Nagy mozgásszabadság 
az elasztikus betéteknek 
köszönhetően és tüske elleni 
védelem

Különlegesen könnyű, kényelmes 
szabású, vágásvédelemmel  
ellátott nadrág 

Nagyon kényelmes szabású, 
számos funkcionális részlet-
tel, kifejezetten a faápolók 
igényeihez igazítva

Gyorsan száradó, meleg  
anyagból a hűvösebb 
napokra

Jól szellőző anyagból  
a melegebb napokra

ADVANCE

X-SHELL

ADVANCE

X-LIGHT

ADVANCE

X-VENT

ADVANCE

X-TREEM

ADVANCE

X-FLEX

tökéletes kombináció  
bármilyen feladathoz

Az ADVANCE sorozat valamennyi nadrágja és kabátja tökéletesen kombinálha-
tó egymással a hőmérséklet vagy a használat jellege szerint, így a saját igényei 
szerint válogathatja össze munkaruháját. Az ADVANCE X-TREEm ruhákat kifeje-
zetten a faápolók igényei szerint terveztük. A kabát és a nadrág előnyei együtt 
viselve érezhetőek.
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Elülső lábvédő 270°
   

Alkalomszerű motorfűrész használathoz. Antracitszürke és élénk 
narancssárga farmerhatású anyagból, külső anyag: 65 % poliészter, 
35 % pamut, bélés: 100 % poliészter. Az elasztikus öveknek köszön-
hetően kényelmesebb, könnyű és jó szellőzésű. Y-befűzés a gyors 
fel- és levételhez, fényvisszaverő STIHL logó a jobb oldalon, kibőví-
tett vágásvédelemmel ellátott terület.

VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: B (EN 381)
Hossz:  85 cm

cikkszám 0088 521 0201

Hossz:  90 cm

cikkszám 0088 521 0202

Hossz:  95 cm

cikkszám 0088 521 0203

Hossz:  100 cm

cikkszám 0088 521 0204

Hossz:  105 cm

cikkszám 0088 521 0205

AMÍG A KÉSZLET TART!

lábvédő 360°
   

Egyénileg állítható lábvédő. Zöld színű. Külső anyag: 65% poliészter, 
35% pamut, bélés: 100% poliészter. Állítható hosszúságú.

VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: C (EN 381)
méretek:  S – M

cikkszám 0000 884 0858

méretek:  L – XL

cikkszám 0000 884 0859

méretek:  XXL

cikkszám 0000 884 0855

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret  
kiváLAsztásában a 299. oldalon található táblázat nyújt segítséget.
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X-Climb nadrág mászáshoz

Strapabíró, vágásvédelem nélküli nadrág mászáshoz. Barna színű. 
Külső anyag: 89 % poliészter, 11 % elasztán. Elasztikus és jól szellőző, 
a térdrészen vízálló, tüske és nedvesség elleni védelem a lábszár 
alsó részén, cipzáras szellőző nyílások hátul, vesevédelem, a hurkos 
kialakításnak köszönhetően összeköthető a cipővel, zárható zsebek, 
fényvisszaverő betétek.

méretek:  XS – XXL

cikkszám 0088 494 00..

AMÍG A KÉSZLET TART!

Protect MS 360° lábvédő
   

Egyénileg állítható lábvédő. Élénk narancssárga színű. Megerősített 
részek: 85% poliészter, 15% pamut, külső anyag és bélés: 100% 
poliészter. Állítható hosszúságú. Cipzárral, a külső anyag és a fény-
visszaverő csíkok megfelelnek az EN 471 szabvány előírásainak.

VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: C (EN 381)
méretek:  S – M

cikkszám 0000 884 0868

méretek:  L – XL

cikkszám 0000 884 0869

méretek:  XXL

cikkszám 0000 884 0879

a láthatósági  
ruházatok 

A 294. OLDALON TALÁLHATÓK
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FUNCTION erdészeti munkaruhák

FUNCTION Universal kabát 0088 335 07.. S – XXL

    

–

FUNCTION Universal 
derékszorítós nadrág

0088 342 15..
XS – 3XL, S-6 – XL-6, 

M+6 – XL+6 A/1

FUNCTION Universal 
kantáros nadrág

0088 388 06.. XS – 3XL, S-6 – XXL-6 A/1

FUNCTION Ergo kabát 0088 335 06.. XS – XXL

    

–

FUNCTION Ergo 
derékszorítós nadrág

0088 342 10..
XS – 3XL, M-6 – XL-6, 

M+6 – XL+6, 99 A/1

FUNCTION Ergo kantáros nadrág 0088 388 04..
S – 3XL, M-6 – XL-6, 

M+6 – XL + 6, 99 A/1

ADVANCE erdészeti munkaruhák

ADVANCE X-Vent kabát 0088 335 10.. S – XXL   

–

ADVANCE X-Shell kabát 0088 335 12.. XS – XXL   

ADVANCE X-Light 
derékszorítós nadrág

0088 342 14.. S – 3XL, S-6 – XL-6, 99

A/1

ADVANCE X-Flex 
derékszorítós nadrág

0088 342 12.. XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99   

ADVANCE X-TREEm kabát 0088 335 08.. XS – XXL

  

–

ADVANCE X-TREEm 
derékszorítós nadrág

0088 342 16.. XS – 3XL, 99 A/1
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– 0,6

–

– –/–/⬤ –/–

–/⬤ ⬤/–/– ++ – ++ + –/60 ⬤/–/–

Antracitszürke, élénk narancs-
sárga:100 % poliészter
Fekete: 65 % poliészter,  
35 % pamut
Bélés: 100 % poliészter

9 1,25 ⬤ –/–/⬤ ⬤/–

9 1,3 ⬤ –/–/⬤ –/–

– 0,7 – – –/–/⬤ –/–

–/⬤ –/⬤/– ++ – ++ + –/60 –/⬤/–

Külső anyag: 65 % poliészter,  
35 % pamut
Élénk narancssárga: 70 % 
poliészter, 30 % pamut
Bélés:100 % poliészter

8 1,4 ⬤ ⬤ –/⬤/– ⬤/–

8 1,5 ⬤ ⬤ –/⬤/– –/–

–

0,45

– –

–/–/⬤

–/– ⬤/– ⬤/–/–

++ + +++ –

40+/–

–/⬤/–

Advance X-Vent: 
Külső anyag: 100 % poliészter
Membránok: poliuretán

0,7 –/–/– +++ +++ ++ +++ –/⬤/–

6

0,99

⬤ ⬤

–/–/⬤ ⬤/–

⬤/– ⬤/–/⬤1

+ ++

+++

–

40+/– –/⬤/–

ADVANCE X-Light: 
Külső anyag: 75 % poliészter,  
20 % poliamid, 5 % poliuretán 
Bélés: 100 % poliészter

1,3 –/⬤/– ⬤/– +++ +++ +
ADVANCE X-Flex: 
Külső anyag: 89 % poliészter,  
11 % elasztán 
Bélés: 100 % poliészter

– 0,65 – –

–/⬤/–

–/–

⬤/– ⬤/–/⬤ ++ +++ +++ + 40+/– –/⬤/–

ADVANCE X-TREEm: 
Külső anyag: 80 % poliészter, 
15 % poliamid, 4 % elasztán, 
1 % kerámia  
Bélés: 66 % polipropilén,  
34 % poliészter

6 1,2 ⬤ ⬤ –/⬤

.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret  
kiváLAsztásában a 299. oldalon található táblázat nyújt segítséget.
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1 Több európai országban szabadalmaztatva

Munkaruházat 
egyéb motoros  
gépekkel  
végzett  
munkához
ƒ

•  Optimális védelmet nyújt  
a kerti munkák elvégézése alatt

•  Kényelmes viselet

•  Kiváló minőségű kidolgozás  
számos extrával

protect fs 
védőnadrág 
fűkaszálás-
hoz 

Jól szellőző nadrág felper- 
dülés elleni védelemmel. 
Zöld színű. Külső anyag: 65 % 
poliészter, 35 % pamut, bélés: 
100 % poliészter. A hátsó 
részen hosszú szellőzőnyílá-
sok, hurkok a fűkaszáláshoz 
alkalmas nadrágtartóhoz, 
praktikus zsebek. Élénk  
narancssárga színben is 
kapható (295. oldal).

Méretek: XS – 3XL

Cikkszám

0088 458 00..

kiegészítők
ƒ

FS nadrágtartó

FS lábvédő

kiegészítők
ƒ

FS nadrágtartó

"Kettő az 

egyben"

HS lábvédő

Térdvédő

FS lábvédő

MultiProtect 
HS védőnad-
rág sövény-
nyíráshoz

 
KWF Innovációs Díj 2016

Sövénynyíróval végzett  
munkákhoz ideális viselet. 
Barna színű. Külső anyag: 
65% poliészter, 35% pamut, 
bélés: 100% poliészter. Nagy 
mozgásszabadság az elaszti-
kus anyagnak köszönhetően. 
Vízálló anyag a térd- és 
bokarészen. A hátsó részen 
hosszú szellőző nyílások, 
vesevédelem, lecipzározható 
lábszárrész.

Méretek: XS – 3XL

Cikkszám

0088 458 01..

az ADVANCE 
X-Shell 
kabáttal 
kiválóan 
kombinál-
ható
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kiegészítők 
ƒ
A védőnadrágokhoz tökéletesen illik  
az ADVANCE X-Shell kabát barna színben  
(285. oldal). Az alábbi kiegészítők még  
biztonságosabb munkavégzést biztosítanak:

..  A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret  
kiváLAsztásában a 299. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

FS nadrág-
tartó

Fekete és narancssárga 
színű. 82% poliészter, 18% 
elasztoid (természetes kau-
csuk), megerősített rész: bőr. 
Derékszorítós nadrágokhoz, 
fémkapcsokkal. Bármilyen 
méretű nadrághoz használ-
ható.

HOSSZ: 110 cm, SZÉLESSÉG: 5 cm

Cikkszám

0000 884 1593

Térdvédő

Fekete színű. 100% polieti-
lén. A térdpárnába csúsztat-
ható. Valamennyi standard 
munkavédelmi nadrág 
térdzsebével kompatibilis. 
A DIN EN 14404 szabvány 
előírásainak megfelel.

Cikkszám

0000 885 1900

FS lábvédő

Fekete színű. 65% poliészter, 
35% pamut. Jól szellőző 
lábvédő extrém körülmények 
között végzett munkákhoz. 
A belső zsebbe helyezhető.
Szabadalmaztatott.

Cikkszám

0000 885 1801

"Kettő az 
egyben"
HS lábvédő

Fekete színű. 100% poliész-
ter. Sövénynyíróval végzett 
munkákhoz. Hossz: 65 cm

Cikkszám

0000 885 1801

EP 2465369 B1 számú 
szabadalom 1

EP 2842441 B1 számú 
szabadalom 1

Nadrágtartó

Fekete és narancssárga 
színű. 82 % poliészter, 18 % 
elasztoid (természetes kau-
csuk), megerősített rész: bőr.  
Derékszorítós nadrágokhoz, 
fémkapcsokkal.

HOSSZ: 110 cm, SZÉLESSÉG: 5 cm

Cikkszám

0000 884 1579

Fekete és narancssárga  
színű. 82% poliészter, 18% 
elasztoid (természetes kau-
csuk). Fémkapcsokkal a rend-
kívül jó tartás érdekében.

HOSSZ: 130 cm, SZÉLESSÉG: 5 cm

Cikkszám

0000 884 1576

Fekete és narancssárga  
színben. 82% poliészter, 18%  
elasztoidok (természetes  
kaucsuk), szíj: bőr. Gombokkal.

HOSSZ: 120 cm, SZÉLESSÉG: 4 cm

Cikkszám

0000 884 1511

Narancssárga színben.  
82% poliészter, 18% elasz-
toid (természetes kaucsuk). 
Fémkapcsokkal.

HOSSZ: 110 cm, SZÉLESSÉG: 4 cm

Cikkszám

0000 884 1510

HOSSZ: 130 cm, SZÉLESSÉG: 4 cm

Cikkszám

0000 884 1512
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1 Méret után is rendelhető, cikkszám: ..99
2 A jelmagyarázat a 348. oldalon található

Láthatósági  
ruházat
ƒ

•  Vágásvédő béléssel ellátott kabátok  
övmagasság felett végzett motorfűré-
szes munkákhoz

•  Figyelemfelhívó ruházat a jobb látható-
ság érdekében az út és a vasút mellett 
végzett munkákhoz vagy rossz időjárási  
viszonyok esetére

•   Láthatósági ruházat motoros kaszával 
vagy motorfűrésszel végzett munkához

Protect MS  
vágásvédelemmel ellátott  
láthatósági kabát

   2 

Nagy mozgásszabadságot biztosító, könnyű és jól szellőző látható-
sági kabát. Élénk narancssárga, élénk sárga és fekete színű. Külső 
anyag és bélés: 100% poliészter. Strapabíró anyag: 65% poliészter, 
35% pamut. Tüske elleni védelem a könyöknél és a vállnál. Szellőző 
anyag a karoknál. Két mellzseb cipzárral, bekötőheveder kimeneti  
nyílása a háton. Jól szellőző ADVANCE vágásvédelem a mell-, váll-, 
kar- és hasrészen.

VÉDELMI SZINT: 1 (EN 381) 
LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471)
méretek:  XS – 3XL

cikkszám 0088 326 04.. 1

Vent láthatósági kabát
 2 

Könnyű, elasztikus és jól szellőző láthatósági kabát nyári használatra 
és nagy erőkifejtést igénylő munkavégzéshez. Az élénk narancs- 
sárga színű rész Mag Cool funkcionális anyagból, a fekete színű  
rész tüske és dörzsölés elleni védelemmel ellátott, külső anyag: 
100 % poliészter. Két mellzseb, gumírozás a derékrészen, fény- 
visszaverő csíkok a jó láthatóság érdekében.

LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471) 
méretek:  XS – 3XL

cikkszám 0088 326 01..

Protect FS védő- és láthatósági 
nadrág fűkaszáláshoz

 2 

Az úttest mellett vagy az utcán végzett munkákhoz. Élénk narancs-
sárga színű. Külső anyag: 70 % poliészter, 30 % pamut, bélés: 100 % 
poliészter. EN ISO 20471. Jól szellőző felperdülés elleni védelem, 
fényvisszaverő csíkok, szellőzőnyílások a hátsó részen, hurkok a fűka-
száláshoz alkalmas nadrágtartóhoz. A szabadalommal védett, extrém 
esetekre kifejlesztett FS lábvédő a belső zsebbe csúsztatható. 

Opcionális kiegészítő: FS nadrágtartó és FS lávédő (293. oldal)

LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471)
méretek:  XS – XXL

cikkszám 0088 534 00..

nyári használatra 
ajánlott
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.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret  
kiváLAsztásában a 299. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

Protect MS  
vágásvédelemmel ellátott  
láthatósági nadrág

   2 

Funkcionális anyagkeverékű strapabíró védőnadrág. Élénk na-
rancssárga, élénk sárga és fekete színű. Felső rész és bélés: 100% 
poliészter. Szellőző anyag a comb hátsó részén, strapabíró anyag  
a térdnél és az alsó lábszárnál. Két oldalzseb, egy farzseb, egy cols-
tokzseb, vesevédelem, magasan kialakított hátrész meghűlés ellen. 
Rágombolható zsebes kantár.

VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381) 
LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471)
méretek:  S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6

cikkszám 0088 399 01.. 1

Profi Tipp

A 3. LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI OSZTÁLY AZ  
ALÁBBI KOMBINÁCIÓVAL ÉRHETŐ EL:  2 

Protect MS kabát Vent kabát

Protect MS  
vágásvédelemmel 
ellátott láthatósá-
gi nadrág

⬤ ⬤

Protect FS védő- és 
láthatósági nadrág 
fűkaszáláshoz

– ⬤

Protect MS 360° 
lábvédő ⬤ ⬤

ÚJ - 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

Protect MS 360° lábvédő
   2 

Alkalomszerűen végzett motorfűrészes munkákhoz. Élénk narancs-
sárga színű. Megerősített részek: 85% poliészter, 15% pamut, külső 
anyag és bélés: 100% poliészter. Szellőzés a comb hátsó részén. 
Felül zárt cipzár és sima bélés a gyors fel- és levétel érdekében, 
előre kialakított térdrész.

VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: C (EN 381) 
LÁTHATÓSÁGI VÉDELMI SZINT: 2 (EN ISO 20471)
méretek:  XS – M

cikkszám 0088 508 0000

méretek:  L – XXL

cikkszám 0088 508 0001

Protect MS karvédő

Motorfűrészes munkákhoz ajánlott. Élénk narancssárga színű.  
100% poliészter. A speciális anyagú betéteknek köszönhetően jól  
szellőzik. Hüvelykujj-nyílás a még nagyobb védelem érdekében.  
1 pár/csomag

VÉDELMI SZINT: 1, MODELL: A (EN 381)
cikkszám 0088 544 0010
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Időjárásálló  
és funkcionális 
ruházat
ƒ

•   A jól szellőző funkcionális ruházat  
ideális viselet nehéz fizikai munkához

•  Védelem csapadékos, szeles időben

•   Elvezeti a nedvességet a testről

Raintec időjárásálló kabát
 

Hegesztett varrások és víztaszító cipzárak. Fekete és élénk narancs- 
sárga színű. Fényvisszaverő csíkok, EN 343, osztálybesorolás: 3 (a leg- 
jobb osztály), szellőzés: RET < 10 m2 PA/W, vízoszlop: ≥ 10.000 mm.  
A kartájékon hosszú szellőzőnyílások, nagy élénk narancssárga felület, 
nagyméretű STIHL embléma a kabát hátoldalán, állítható méretű soft-
shell anyagú gallér, rejtett sildes kapucni. Külső anyag: 75 % poliészter, 
25 % poliuretán, membrán: 100 % poliuretán, bélés: 100 % poliészter.

méretek:  S – XXL

cikkszám 0088 554 01..

Raintec időjárásálló nadrág
 

Cipzáras szellőzőnyílások a combtájékon, oldalsó cipzár a könnyebb 
felvételhez, szellőzőnyílások deréktájékon, tüske elleni védelem  
az ACTION ARCTIC anyagnak köszönhetően az érintett részeken, 
praktikus zseb a combrészen. Külső anyag: 70 % poliészter, 30 %  
poliamid, membrán: 100 % poliuretán, bélés: 100 % poliészter.

méretek:  S – XXL

cikkszám 0088 352 00..
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.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret  
kiváLAsztásában a 299. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

ADVANCE funkcionális ruházat -  
rövid ujjú funkcionális póló

 

Hímzett motorfűrész mintával. UV védelem EN13758-1: 50+. Külső 
anyag: 60% poliészter, 34% poliamid, 6% elasztán. Az anyagszálak 
biocid terméket tartalmaznak. Varrás nélküli részek a kényelmes 
viselet és az optimális testhőmérséklet érdekében, jó nedvesség 
elvezetés, gyors száradás a belső nedvszívó anyagnak és a nedvesség 
elvezető külső anyagoknak köszön hetően. Antibakteriális az anyagban 
található ezüstionok révén. 

FEKETE

méretek:  S – XXL

cikkszám 0088 585 00..

ADVANCE funkcionális ruházat -  
hosszú ujjú funkcionális felső

 

Cipzáras nyakrész, hüvelykujj-nyílás, bordázott anyag a vállaknál,  
a könyökrészen és az alkaroknál.

FEKETE

méretek:  S – XXL

cikkszám 0000 888 60.. 

ADVANCE funkcionális ruházat -  
funkcionális nadrág

 

Különösen meleg a hátsó részen és az üleprészen található betoldá-
sok révén, bordázott anyag a térd- és az elülső részen. 

FEKETE

méretek:  S – XXL

cikkszám 0000 888 59.. 
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A rendelés helyes módja:

1.  Válassza ki a megrendelni kívánt munkaruhát.

2. A mellékelt táblázat segítségével állapítsa meg  
      saját méretét. 
      Kabátok:  Mellbőség vagy nemzetközi méretek szerint
 Nadrágok:  Farmer méret vagy nemzetközi méretek szerint

3.  Egészítse ki a cikkszámot (..) a nemzetközi méretezés szerin-
ti konfekcióméretével: 
Normál méretek 

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08 
Rövid méretek 

S–6=..13, M–6=..14, L–6=..15, XL–6=..16 
Hosszú méretek 

S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4.  Fontos: A feltüntetett méretek testméretek. A kész  

ruhadarabok a testméretektől eltérhetnek, ráhagyással 

készülnek.

11 Magasság 
 A fejtetőtől a talpig 

22 Mellbőség 
  A mellkas körül a legszélesebb  

részén vízszintesen mérve

33 Derékbőség 
  Szorítás nélkül a derék körül mérve 

A  Kantáros nadrágokhoz és 
kabátokhoz: hasméret (a köldök 
magasságában)

  B  Derékszorítós nadrágokhoz:  
derékrész (a derékszorító magas-
ságában)

44 Csípőbőség  
  A csípő körül a legszélesebb részén 

mérve

55 Lépéshossz 
  Lábközéptől a bokáig mérve

66 Combméret 
  A comb körül a legszélesebb  

részén mérve

77 Karhossz 
  A válltól a csuklóig enyhén behajlí-

tott karon mérve

 Kabáthossz 
 Egy méretben megfelelő kabáton  
a gallér nélkül a szegélyig mérve

A helyes méretvétel:

33

66

aa

bb

11

77

22

55

44
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.. A cikkszámok két utolsó számjegye a méretet jelöli. A megfelelő méret  
kiváLAsztásában a 299. oldalon található táblázat nyújt segítséget.

. 

méretek

nemzetközi méretek

Méretek (cikkszám) XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)

Magasság 1 170 – 176 172 – 178 174 – 180 176 – 182 178 – 184 180 – 186 182 – 188

Mellbőség 2 76 – 84 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132

Derékbőség 3 62 – 70 70 – 78 78 – 86 86 – 96 96 – 106 106 – 116 116 – 126

Farmer méret inch-ben  
megadva / Hossz 25 – 28 / 31 28 – 31 / 31,5 31 – 34 / 32 34 – 38 / 32,5 38 – 42 / 33 42 – 46 / 33,5 46 – 50 / 34

nemzetközi rövid méretek

Méretek (cikkszám) S – 6 (..13) M – 6 (..14) L – 6 (..15) XL – 6 (..16)

Magasság 1 166 – 170 168 – 174 170 – 176 172 – 178

Mellbőség 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Derékbőség 3 74 – 82 82 – 90 90 – 100 100 – 110

Farmer méret inch-ben  
megadva / Hossz 29 – 32 / 29 32 – 35 / 29,5 35 – 39 / 30 39 – 43 / 30,5

nemzetközi hosszú méretek

Méretek (cikkszám) S + 6 (..23) M + 6 (..24) L + 6 (..25) XL + 6 (..26)

Magasság 1 178 – 184 180 – 186 182 – 188 184 – 190

Mellbőség 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Derékbőség 3 68 – 76 76 – 84 84 – 94 94 – 104

Farmer méret inch-ben 
megadva 27 – 30 / 34 30 – 33 / 34,5 33 – 37 / 35 37 – 41 / 35,5

A méretvételhez egyenes, laza testtartást vegyen fel. Szükség esetén  
a méretek megállapításához kérjen segítséget. A standard méretű  
ruhákhoz szükséges adatok: mellbőség, derékbőség és lépéshossz.

A köztes méretű ruhákhoz minden fent említett adat szükséges. A köztes 
méretű ruhák szállításával kapcsolatban STIHL szakkereskedőjénél érdek-
lődhet. 

A megfelelő méret kiválasztásához a farmervásárlásnál ismert méretek,  
mint Waist (derékbőség) és Length (hossz) is irányadóak lehetnek.
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Munkacipők  
vágásvédelem 
nélkül
ƒ

•  Stabil tartás és megfelelő védelem  
a csúszásmentes talpnak és az  
acélbetétnek köszönhetően

•  A kertben és a műhelyekben végzett  
munkákhoz

•  Magas fokú kényelem és védelem  
a sérülések ellen

Worker S2 biztonsági félcipő

Külső anyag: kiváló minőségű, víztaszító marhabőr. Jól szellőző és 
gyorsan száradó textilbélés, szivacsos bokarész, két oldalon fényvisz-
szaverő csíkok, kivehető talpbetét, olaj- és üzemanyagálló gumi/EVA 
anyagú talp az EN 20345 S2 szabványnak megfelelően.

méretek: 39 – 48

Cikkszám

0088 530 01..

Worker S3 magasszárú  
biztonsági félcipő

Külső anyag: kiváló minőségű, víztaszító marhabőr. Jól szellőző és 
gyorsan  száradó textilbélés, szivacsos bokarész, két oldalon fény-
visszaverő csíkok, kivehető talpbetét, átszúródást megakadályozó 
acélból készült köztes talplemez, olaj- és üzemanyagálló gumi/EVA 
anyagú talp az EN 20345 S3 szabványnak megfelelően.

méretek: 36 – 48

Cikkszám

0088 489 00..
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1  A 36-38 és 48-50 méreteknél eltérő sarokméret
A cikkszám két utolsó számjegye (…) a méretet jelöli:  
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Bakancsok  
és csizmák  
vágásvédelemmel
ƒ

•  A motorfűrészes munkákhoz szükséges 
megfelelő védelem érdekében

•  Acélbetét és vágásvédelmet nyújtó  
talpbetét

•  A stabil állóhelyzet biztosítására

FUNCTION  
bőrbakancs  
motor- 
fűrészes  
munkához

 

Külső anyag: kiváló minő-
ségű, víztaszító marhabőr. 
Rendkívül kényelmes viselet 
a jól szellőző textilbélés  
és a párnázott szárrésznek 
köszönhetően, erős fűzőkam-
pók, kopás- és dörzsölődés 
elleni védelem az orr-részen, 
csillapító hatású PU köztes 
talplemez, csúszásmentes 
talp.

méretek: 39 – 47

Cikkszám

0088 532 04..

DYNAMIC GTX  
bőrbakancs  
motor- 
fűrészes  
munkákhoz

  

Külső anyag: víztaszító  
bőr, vízhatlan, jól szellőző 
GORE-TEX ® Extended  
Comfort membránnal kombi-
nálva. Az ergonomikus puha 
talpbetétnek köszönhetően 
rendkívül kényelmes viselet. 
Gyorsfűzőkampók kopás-  
és dörzsölődés elleni 
védelem az orr-részen, 
csúszásmentes talp, fény-
visszaverő betét a nagyobb 
biztonságért.

méretek: 36 – 50 1

Cikkszám

0088 532 02..

FUNCTION gumicsizma  
motorfűrészes munkákhoz

 

Durva, öntisztító, jó tapadású talp. Zsinórral állítható textil anyagú 
szárszegély, erős vádlihoz is megfelelő. Alacsony szárának köszönhe-
tően nagyon könnyű. Tüskékkel felszerelhető, csúszásmentes talp.

méretek: 39 – 47 1

Cikkszám

0088 493 01..
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1 A 36-38 és 48-50 méreteknél eltérő sarokméret A cikkszám két utolsó számjegye (…) a méretet jelöli: 
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50 aLApfelszereltség
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Bakancsok és csizmák vágásvédelemmel

FUNCTION bőrbakancs  
motorfűrészes munkákhoz

0088 532 04.. 20 ⬤ /⬤ 1,9 1 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤

 DYNAMIC GTX bőrbakancs  
motorfűrészes munkákhoz

0088 532 02.. 20 ⬤ /⬤ 2,2 1 ⬤ ⬤ ⬤1 ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤

FUNCTION gumicsizma  
motorfűrészes munkákhoz

0088 493 01.. 32 ⬤ /⬤ 2,9 1 – ⬤ ⬤ – ⬤ – ⬤ – ⬤ – –
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Arc-, hallás-  
és fejvédők,  
védőszemüve-
gek és munka- 
kesztyűk
ƒ

•  Védelmet nyújtanak a motorzaj,  
a forgács és kisebb kövek ellen

•  Egyénileg beállítható arc- és fülvédő  
kombinációk

•  Az egyéni igényekhez igazodó szem-,  
fül- és kézvédők

Concept 23  
hallásvédő 
pánt

Különlegesen könnyű és ál-
lítható méretű. Puha párnák 
a kényelmes viselet érdeké-
ben. A tok/pánt elforgatható. 
EN 352, SNR 23 (H : 27; 
M : 20; L : 14)

Cikkszám

0000 884 0539

Concept 24 F  
hallásvédő 
pánt

Párnázott fejpánt, puha 
párnák a kényelmes viselet 
érdekében. Összehajtható.  
EN 352, SNR 24 (H : 28; 
M : 21; L : 13)

Cikkszám

0000 884 0542

Concept 28  
hallásvédő 
pánt

Stabil, légáteresztő fém  
szárral. Puha párnák  
a kényelmes viselet érdeké-
ben. EN 352, SNR 28 (H : 31; 
M : 26; L : 19)

Cikkszám

0000 884 0543

Concept 24  
hallásvédő 
pánt

Stabil, légáteresztő fém  
szárral. Puha párnák  
a kényelmes viselet érdeké-
ben. EN 352, SNR 24 (H : 28; 
M : 22; L : 14)

Cikkszám

0000 884 0541

DYNAMIC 
BT Hallás-
védő pánt 
Bluetooth®- 
szal (BT)
Sokoldalúan, pl. okos- 
telefonnal is használható.  
Bluetooth 4.0, külön AUX  
bemenet, akár 38 óra akku-
mulátor üzemidő, EN 352, 
SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)

Cikkszám

0000 884 0519

DYNAMIC BT-pc 
arc- és hal-
lásvédő pánt 

Polikarbonát arcvédővel,  
az EN 166 szabványnak  
megfelelően.

Cikkszám

0000 884 0538

DYNAMIC BT-N  
arc- és hal-
lásvédő pánt

Nejlonráccsal, az EN 1731 
szabványnak megfelelően.

Cikkszám

0000 884 0537
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 aLApfelszereltség +   jó 1  Tartozékként kapható (a fejvédő sisak nem tartalmazza), 
További információk a 308-309. oldalon találhatók. opcionális ++ nagyon jó

– nincs +++ kiváló
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FUNCTION sisakok

FUNCTION Basic

0000 888 0810
SNR 24  

(H:27; M: 22; L:15)

352,  
397,  
1731

Nejlonrács HDPE ⬤

FUNCTION Universal

0000 888 0809
SNR 26  

(H:31; M:23; L:16)

352,  
397,  
1731

Nejlonrács ABS ⬤ ⬤

DYNAMIC sisakok

DYNAMIC Ergo

0000 888 0808
SNR 28  

(H:34; M:25; L:18)

352,  
397,  
1731

Nejlonrács ABS ⬤

DYNAMIC X-Ergo

0000 888 0807
SNR 30  

(H:35; M:27; L:20)

352,  
397,  
1731

Fémrács ABS ⬤ ⬤
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külön rendelhető tartozékok 1

hatpontos – Lamellás + Funkcionális textil – 61 % ⬤ + ⬤ – – – – –

négypontos – Lamellás + Műbőr ⬤ 55 % – ++ ⬤ ⬤ – – – –

külön rendelhető tartozékok 1

hatpontos ⬤ Állítható lamellás ++ Funkcionális textil – 41 % – ++ ⬤ – – – – –

hatpontos ⬤ Állítható lamellás ++ Funkcionális textil – 60 % – +++ ⬤ – ⬤ – – – 

külön rendelhető  
tartozékok

A 308. OLDALON TALÁLHATÓK
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 aLApfelszereltség +   jó 1  Tartozékként kapható (a fejvédő sisak nem tartalmazza), 
További információk a 308-309. oldalon találhatók. opcionális ++ nagyon jó

– nincs +++ kiváló 2 2020 tavaszától kapható
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advance sisakok

ADVANCE Vent

0000 888 0801
SNR 27

(H:30; M:25; L:18)

352,  
397,  
1731

Fémrács, magas  
fényáteresztés ABS ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

ADVANCE X-Vent

0000 888 0802
SNR 29

(H:34; M:27; L:19)

352,  
397,  
1731

Rúgóacél rács, nagyon  
magas fényáteresztés ABS ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

ADVANCE X-Vent BT új 2

0000 888 0806
SNR 27  

(H:31; M:23; L:18)

352,  
397,  
1731

Rúgóacél rács, nagyon  
magas fényáteresztés ABS ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Profi Tipp

MARADJON KAPCSOLATBAN –  
MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN IS

A Bluetooth® kapcsolatnak köszönhtően az ADVANCE 
X-Vent BT sisakkal munkavégzés közben is telefonálhat 
anélkül, hogy elő kéne vennie a telefont a zsebéből 
(hatótávolság: 10 m). Zenét vagy rádiót hallgathat, 
vagy akár a három gombos megoldással telefonálhat is 

a sisak fülhallgatóján keresztül. A hallásvédő BT szett 
az ADVANCE sisakok külön rendelhető tartozéka, így 
az ADVANCE Vent és az ADVANCE X-Vent sisakok-
kal is kihasználhatja a Bluetooth® kapcsolat nyújtotta 
előnyöket. 
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külön rendelhető tartozékok 1

hatpontos – ⬤ Lamellás +++ Funkcionális textil – 65 –  
70 % ⬤ +++ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

hatpontos – ⬤ Lamellás +++ Funkcionális textil – 75 –  
80 % ⬤ +++ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

hatpontos ⬤ ⬤ Lamellás +++ Funkcionális textil – 75 –  
80 %

– +++ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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1  Védi a tarkót, megakadályozza a lecsúszást. A méret egyénileg 
állítható.

3  Motoros kaszák, szegélynyírók, fűkaszák, fúvó- / permetezőgépek, vaLAmint vágótár-
csás gépek üzemeltetése esetén az EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveget is 
viselni kell!2 100 %-os UV elleni védelmet nyújt

külön rendelhető tartozékok  
az ADVANCE sisakokhoz
ƒ

beépített  
védőszemüveg

állpánt

hosszabb 
arcvédő

belső rögzítésű 
eső elleni védelem

Hallásvédő BT

Füldugó
Kúpos kialakítású poliuretán 
habból, jó hangtompító  
tulajdonsággal. Puha anyag, 
kiválóan illeszkedik a hallójá-
ratba. Két pár/doboz,  
EN 352, SNR 33 (H : 32; 
M : 29; L : 29)

Cikkszám

0000 886 0411

ÚJ

hallásvédő 
BT szett

Az ADVANCE sisakokhoz 
használható.

Cikkszám

0000 889 9043

ÚJ

állpánt
Az ADVANCE sisakokhoz 
használható.

Cikkszám

0000 889 8007

arcvédelem 
meghosszab-
bítása

Az ADVANCE sisakokhoz 
használható.

Cikkszám

0000 889 8008
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Arc- és  
hallásvédő  
rövid 
műanyag  
lappal

Kettős fejpánt 1 négy füldu-
góval. EN 166, EN 352, SNR 
33 (H : 32; M : 29; L : 29). 2,3

Cikkszám

0000 884 0255

Párnázott fejpánt, fültok. 
Megnövelt ellenző, belső  
ellenző párásodás elleni  
bevonattal, kiegészítő  
homlokvédővel. EN 166,  
EN 352, SNR 30 (H : 34; 
M : 27; L : 18). 2,3

Cikkszám

0000 884 0253

Szakemberek számára  
is alkalmas kombináció.  
Optimális egyensúly,  
többszörösen állítható  
tartóhevederek, forgató-
gombbal történő beállítás, 
két oldalon párásodás elleni 
bevonat, minden haszná-
latnál levehető védőtokok, 
homlokvédő szellőzőnyílá-
sokkal, polikarbonát ellenző, 
tűzvédelmi szint: B (120 m/s) 
az EN 166 szerint, EN 352, 
SNR 28. 2,3

G500 PC

Cikkszám

0000 884 0256

Arc- és  
hallásvédő 
rövid nejlon-
ráccsal

Kettős fejpánt 1 négy  
füldugóval. EN 352,  
EN 1731, SNR 33 (H : 32; 
M : 29; L : 29). 3

Cikkszám

0000 884 0252

Könnyű, állítható, hallásvé-
delemmel ellátott fejpánt. 
Lehajtható nejlonrács. 
EN 352, EN 1731, SNR 24 
(H : 28; M : 21; L : 13). 3

FUNCTION

Cikkszám

0000 884 0251

Párnázott fejpánt, fültok. 
Megnövelt ellenző, kiegészí-
tő homlokvédő. EN 352,  
EN 1731, SNR 30 (H : 34; 
M : 27; L : 18). 3

Cikkszám

0000 884 0254

Arc- és  
hallásvédő, 
rövid nejlon-
ráccsal

 

Szakemberek számára  
is alkalmas kombináció.  
Optimális egyensúly,  
többszörösen állítható  
tartóhevederek, forgató-
gombbal történő beállítás, 
tokok nélkül is használható, 
homlokvédő szellőzőnyílá-
sokkal, nejlonrács. EN 352, 
EN 1731, SNR 28 (H : 35; 
M : 26; L : 16). 3

G500

Cikkszám

0000 884 0231

Belső  
rögzítésű  
eső elleni 
védelem

FUNCTION Basic sisakhoz

Cikkszám

0000 889 8004

FUNCTION Universal 
sisakhoz

Cikkszám

0000 884 0435

FUNCTION DYNAMIC 
sisakhoz

Cikkszám

0000 889 8009

ADVANCE sisakhoz

Cikkszám

0000 889 8006

Külső rögzí-
tésű eső el-
leni védelem

A FUNCTION Universal  
sisakhoz használható. 

Cikkszám

0000 884 0428

Beépített  
védőszem-
üveg

A DYNAMIC X-Ergo sisak-
hoz valamennyi LightPlus 
védőszemüveg használható 
(376. oldal). Valamennyi 
ADVANCE Vent, ADVANCE 
X-Vent, DYNAMIC X-Ergo és 
Ergo modellhez használható.

Cikkszám

0000 894 9402
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FUNCTION szemüvegek

Standard

0000 884 0307 EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ – – ⬤ Univerzális használat

Astrospec

0000 884 0369

EN 166 F (45 m/s) ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

Ideális erős napfénynél

0000 884 0368 Ideális kevés fénynél

DYNAMIC szemüvegek

Contrast
0000 884 0363

EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤

Kiváló kontrasztfokozás

0000 884 0364 Magas fokú kontrasztfokozás

0000 884 0365 Ideális erős napfénynél

0000 884 0366 Ideális kevés fénynél

ADVANCE szemüveg

Super Fit
0000 884 0373

EN 166 F (45 m/s) – – ⬤ ⬤ – ⬤

Magas fokú kontrasztfokozás

0000 884 0374 Ideális erős napfénynél

0000 884 0375 Ideális kevés fénynél

0000 884 0354
Ideális a "kettő az egyben"  
lézer használatához

Védőszemüvegek szemüvegesek számára

Ultrasonic

0000 884 0359 EN 166 B (120 m/s) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤
Mentőfűrésszel vagy vágótárcsás 
gépekkel történő munkákhoz, 
ideális kevés fénynél és poros 
körülmények között
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+    jó – nincs
++  nagyon jó
+++ kiváló
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FUNCTION munkakesztyűk

Vágásvédelem nélküli kesztyűk

FUNCTION 
Sensotouch 
ÚJ

M=9 0088 611 1509

Szövet nitril 
bevonattal

EN 388

EN 420
+++ +++ + – Elasztikus

Érintőképernyős 
készülékekhez hasz-

nálható
L=10 0088 611 1510

XL=11 0088 611 1511

FUNCTION 
DuroGrip

S=8 0088 611 1008

Szövet latex  
bevonattal

EN 388

EN 420
++ + +++ ++ Elasztikus

Jó fogás,  
nedvesség elleni  

védelem

M=9 0088 611 1009

L=10 0088 611 1010

XL=11 0088 611 1011

Vágásvédelem nélküli kesztyű hideg időben történő használatra

FUNCTION 
ThermoGrip

S=8 0088 611 1208

Szövet latex  
bevonattal

EN 388

EN 420
++ + +++ +++ Elasztikus

Jó fogás,  
nedvesség elleni  

védelem

M=9 0088 611 1209

L=10 0088 611 1210

XL=11 0088 611 1211

Vágásvédelemmel ellátott kesztyű

FUNCTION 
Protect MS

S=8 0088 610 0108

Marhabőr/Textil 
hátoldal

EN 388

EN 420
+ + +++ ++ Elasztikus Vágásvédelmi  

osztály: 0

M=9 0088 610 0109

L=10 0088 610 0110

XL=11 0088 610 0111

dynamic munkakesztyűk

Vágásvédelem nélküli kesztyű

DYNAMIC 
Duro

S=8 0088 611 1308

Marhabőr
EN 388

EN 420
++ + +++ – Nyitott  

szegély Teljes felülete bőr

M=9 0088 611 1309

L=10 0088 611 1310

XL=11 0088 611 1311
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dynamic munkakesztyűk

Vágásvédelem nélküli kesztyű

DYNAMIC 
Vent

S=8 0088 611 0908

Szintetikus bőr/
Textil hátoldal

EN 388

EN 420
++ ++ – – Elasztikus, 

tépőzáras
Könnyű,  

jól szellőző

M=9 0088 611 0909

L=10 0088 611 0910

XL=11 0088 611 0911

Vágásvédelem nélküli kesztyű hideg időben történő használatra

DYNAMIC 
ThermoVent

S=8 0088 611 0508

Kecskebőr/Textil 
hátoldal

EN 388

EN 420
+++ +++ ++ +++ Elasztikus Jól szellőző

M=9 0088 611 0509

L=10 0088 611 0510

XL=11 0088 611 0511

Vágásvédelemmel ellátott kesztyű

DYNAMIC 
Protect MS

S=8 0088 610 0008

Marhabőr/Textil 
hátoldal

EN 388

EN 420

EN ISO 11393 (381)

++ ++ +++ ++ Elasztikus Vágásvédelmi  
osztály: 1

M=9 0088 610 0009

L=10 0088 610 0010

XL=11 0088 610 0011

advance munkakesztyűk

Vágásvédelem nélküli kesztyűk

ADVANCE 
Duro

M=9 0088 611 0609

Marhabőr/Textil 
hátoldal

EN 388

EN 420
++ ++ +++ + Elasztikus Pulzus védelemL=10 0088 611 0610

XL=11 0088 611 0611

ADVANCE 
Ergo M=9 0088 611 0409

Báránybőr/Textil 
hátoldal

EN 388

EN 420
+++ +++ ++ – Elasztikus, 

tépőzáras
Fényvisszaverő  

csíkokL=10 0088 611 0410

XL=11 0088 611 0411

ADVANCE 
Ergo MS

S=8 0088 611 0708

Marhabőr/Textil 
hátoldal

EN 388

EN 420

EN ISO 11393 (381)

+++ +++ ++ – Elasztikus, 
tépőzáras

Jól szellőző anyag, 
fényvisszaverő  

csíkok

M=9 0088 611 0709

L=10 0088 611 0710

XL=11 0088 611 0711
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praktikus  
kollekciók  
minden  
alkalomra
ƒ

316 Strong roots  

kollekció

324 Urban kollekció

328 Wild kids kollekció

336 TIMBERSPORTS®  

kollekció

342 AZ IGAZI STIHL  

RAJONGÓKNAK
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Strong Roots 
KOLLEKCIÓ
ƒ

A páratlan STRONG ROOTS kollekción-
kat az érintetlen természet és a nagy 
múltra visszatekintő cégtörténetünk  
inspirálta. Élje át a kalandokat a STIHL  
autentikus és funkcionális öltözékeiben!

 

ÚJ

ICON 
POLÁR KABÁT

Szürke és kék színű férfi 
polár kabát. 100% poliészter. 
Motorfűrész minta elöl, 
parafa rátét hátul.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 610 03..

ÚJ

ICON 
polár kabát

Kék színű női polár kabát. 
100% poliészter. Motorfű-
rész minta elöl, parafa rátét 
hátul.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 610 05..

ÚJ

ICON kabát

Sötétszürke színű férfi 
kabát, zöld motorfűrészes és 
terepmintás belső résszel. 
Állónyakkal. 73% pamut, 
27% poliamid. Rejtett cipzár, 
két oldalzseb, két mellzseb, 
hosszabb hátrész. Motorfű-
rész minta elöl, parafa rátét 
hátul.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 610 04..

ÚJ

ICON női  
kabát

Fekete színű női kabát, 
kék motorfűrészes és 
terepmintás belső résszel. 
Állónyakkal. 73% pamut, 
27% poliamid. Alakkövető 
szabású női kabát. Rejtett 
cipzár, két oldalzseb, két 
mellzseb, hosszabb hátrész. 
Motorfűrész minta elöl, 
parafa rátét hátul.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 610 06..

NÉPSZERŰ TERMÉKEK316



ÚJ

contra 59 
kabát

CONTRA kabát a Contra 
születési évére jellemző 
munkaruhák stílusában. 
100% pamut. Mellzseb,  
oldalzseb, puha anyagú  
gallér, mintás belső rész, 
„contra lightning“ felirat.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 610 01..

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ 

legendary 
farmerkabát

Strapabíró pamut. Klasszikus 
szabás, rávarrt zsebek, fém 
gombok, 1926-os vintage 
cimke.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 610 06..

ÚJ

Flanel ing

Kockás flanel ing nemcsak 
favágóknak! 100% pamut, 
farmer anyagú rátétekkel. 
Két mellzseb, parafa rátét 
hátul. Felhajtott ujján  
motorfűrészes mintával.

PIROS / KÉK
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 620 01..

KÉK / ZÖLD
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 620 02..

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

kabát

Barna színű kabát, kék mo-
torfűrészes és terepmintás 
belső résszel. 59% pamut, 
39% poliamid, 2% poliészter. 
Három cserélhető rátéttel: 
motorfűrészes mintájú 
parafa, valamint fejszés vagy 
Contra mintájú rátétek szőtt 
anyagból. Rejtett cipzár, 
két oldalzseb, két mellzseb, 
vállpántok.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 610 07..

 

segítség a helyes méret 
kiválasztásához:

1. Válassza ki a kívánt ruhát! 
2.  Egészítse ki a kiválasztott ruha cikkszámát az Ön 

nemzetközi méretének számával az alábbiak szerint: 

Férfi:  S = ..48/M = ..52/L = ..56/ 
XL = ..60/XXL = ..64 

Női: XS = ..34/S = ..38/M = ..42/L= ..46/XL = ..50
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a cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. 

további információk a 317. oldalon találhatók.

ÚJ

Flanel ing

Kék-piros kockás női flanel 
ing. 100% pamut, farmer 
anyagú rátétekkel. Állónyak, 
egy mellzseb, parafa rátét 
hátul. Felhajtott ujján motor-
fűrészes minta látható.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 620 04..

ÚJ

contra 59 
kardigán

Melírozott szürke színű 
kötött kardigán az ötvenes 
évek munkaruháinak stílu-
sában. 80% gyapjú, 20% 
poliamid. Csavart mintájú  
kötött kardigán, ideális 
viselet a hűvösebb napokon. 
Nagy gombok, régi STIHL 
logó a zseben, CONTRA 
feliratú cimke.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 610 02..

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

ICON  
kapucnis  
pulóver

Barna színű férfi kapucnis 
pulóver. 60% pamut, 40% 
poliészter. Kényelmes 
viselet a hűvösebb időben 
is. Motorfűrészes minta 
elöl, STIHL „LEGENDARY 
PERFORMANCE“ feliratú 
rátétek elöl és hátul.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 620 06..

ÚJ

icon pulóver

Szürke színű kötött pulóver. 
85% pamut, 15% gyapjú.  
Állónyak, motorfűrészes  
minta elöl, parafa rátét hátul.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 620 03..

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

1926 pulóver

Melírozott szürke színű 
pamut pulóver. Beszegetlen 
varrások, nagy „1926“ felirat.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 24..

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

Legendary 
mellény

Sötétkék színű. 100% pamut. 
Rávarrt oldalzsebek és mell- 
zsebek, vintage stílusú 
cimke. 

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 610 08..

ÚJ

ICON kapuc- 
nis pulóver

Szürke színű női pulóver. 
60% pamut, 40% poliész-
ter. Kényelmes viselet a 
hűvösebb időben is. Motor-
fűrészes minta elöl, STIHL 
„LEGENDARY PERFOR-
MANCE“ feliratú rátétek  
elöl és hátul.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 620 05..

ÚJ

ICON pulóver

Kerek nyakú pulóver.  
88% pamut, 12% poliészter.  
Puha anyagból. Kis motor-
fűrész motívum elöl, STIHL 
„LEGENDARY PERFOR-
MANCE“ rátét hátul.

KHAKI
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 14..

KÉK
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 15..
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ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

fir forest 
női póló

Piros színű, laza szabásvona-
lú női póló. 95% pamut, 5% 
elasztán. Erdő mintával elöl.

PIROS
NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 600 22..

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

fir forest 
póló

Kék színű. 100% pamut. Laza 
szabású férfi póló sötétkék 
erdő mintával elöl.

KÉK
FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 21..

Contra póló

Sötétkék színű. 100 % pamut, 
koptatott hatású. „Contra” 
motorfűrésszel és „STIHL 
Chainsaw” felirattal.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0464 002 14..

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

1926 póló

Kultikus, „1926“ feliratú póló. 
100% pamut.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 23..

ÚJ

ICON gallér-
os póló

Optimális szabásvonalú gal-
léros póló kellemes pamut 
anyagból. Kis motorfűrész 
motívum elöl, parafa rátét 
hátul.

SZÜRKE
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 11..

KHAKI
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 12..

KÉK
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 13..

ÚJ

ICON női 
póló

Laza szabású, kerek nyakú 
női póló. 95% pamut, 5% el-
asztán. Motorfűrész motívum 
elöl, parafa rátét hátul.

SZÜRKE
NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 600 16..

KHAKI
NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 600 17..

KÉK
NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 600 18..

ÚJ

ICON póló

Kerek nyakú póló. 100% 
pamut. Kis motorfűrész motí-
vum elöl, parafa rátét hátul.

SZÜRKE
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 08..

KHAKI
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 09..

KÉK
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 10..

Explore póló

Nagy méretű, természeti 
témájú nyomattal díszített 
póló. 100% pamut. „EXPLO-
RE THE UNSEEN“ felirattal.

BARNA
MÉRETEK: S – XL

cikkszám

0420 600 19..
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ZÖLD
MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 600 20..
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a cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. 

további információk a 317. oldalon találhatók.

WOOD sapka

Olajzöld és kék színű. 100% 
pamut, finomkord anyagból. 
„INTO THE WOODS“ felirat-
tal. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 140 0003

NATURE sapka

Világoszöld színű. 100% 
pamut. Állítható méretű.

BORDÓ
MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 140 0004

ZÖLD
MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0464 021 0080

Family owned 
sapka

Sötétkék színű, bézs színű 
hálóval. 55% pamut, 45% 
poliészter. Ívelt ellenzővel. 
Állítható méretű. 

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 640 0001

CONTRA  
sapka

Krémszínű, piros silddel, 
sötétzöld hálóval. 100% 
poliészter. Kör alakú  
„STIHL CHAINSAWS“  
emblémával, melyen a le-
gendás „CONTRA“ fűrész  
is látható. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0464 021 0083

ÚJ

ICON sapka

Kék színű. 50% gyapjú, 50% 
poliészter. Motorfűrész motí-
vum elöl. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 640 0005

ÚJ

cork sapka

Az új parafa betétes sapka 
igazi különlegességnek 
számít! A hátsó rész és  
a sild anyaga 100% pamut. 
Motorfűrész motívum elöl. 
Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 640 0006

ÚJ

Cap  
contra 59

Farmeranyagból készült sap-
ka. 100% pamut. Elöl „contra 
lightning“, hátul „1959“ fel- 
irattal, oldalt a történelmi 
STIHL logóval. Állítható 
méretű.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 640 0004
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Cap  
Heritage
Történelmi STIHL logós 
sapka. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 640 0009

ÚJ

heritage  
kalap

Kék színű. 100% pamut. Vintage 
stílusú STIHL cimkével oldalt. 
Porzsákkal együtt kapható.  

MÉRET: S (55 cm)

cikkszám

0420 650 0255

MÉRET: M (57 cm)

cikkszám

0420 650 0257

MÉRET: L (59 cm)

cikkszám

0420 650 0259

MÉRET: XL (61 cm)

cikkszám

0420 650 0261

ÚJ

heritage  
sapka

Szürke színű. 70% poliakril, 
30% gyapjú. Vintage stílusú 
STIHL cimkével elöl.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 640 0008

ÚJ

ICON sapka

Kötött sapka. 100% poliakril. 
Parafa rátéttel elöl.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 640 0007

csősál

Kék színű. 100% poliészter. 
Kockás mintájú, „LEGEN-
DARY  PERFORMANCE“ 
felirattal.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 160 0105
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sapka

Melírozott sötétszürke és 
narancssárga színű. 100% 
poliakril. „LEGENDARY PER-
FORMANCE“ felirattal elöl.

cikkszám

0420 140 0001

sál

Melírozott sötétszürke és 
narancssárga színű. 100% 
poliakril. „LEGENDARY PER-
FORMANCE“ felirattal.

cikkszám

0420 140 0002

Kesztyű

Melírozott sötétszürke és 
narancssárga színű. 100% 
poliakril. Érintőképernyős 
telefonokhoz is használható.

MÉRETEK: S – XL

cikkszám

0420 150 00..

ÚJ

kendő

100% pamut. Vintage stílusú 
mintával.

BARNA

cikkszám

0420 660 0007

SZÜRKE

cikkszám

0420 660 0008

öv
Fekete színű bőröv történel-
mi STIHL logós fém csattal. 
Állítható hosszúságú.

Hossz: 120 cm  
Szélesség: 4 cm

cikkszám

0420 660 0002

ÚJ

nadrágtartó

Tradicionális, mégis modern 
nadrágtartó. Farmerhez vagy 
akár vászon nadrághoz is 
hordható.

cikkszám

0420 660 0005

MÉRET: M
cikkszám

0420 650 0109

MÉRET: L
cikkszám

0420 650 0110

MÉRET: XL

cikkszám

0420 650 0111

ÚJ

Contra 59 
kesztyű

Valódi bőrből készült kesz-
tyű. Bélése 50% gyapjú és 
50% poliamid.

MÉRET: S
cikkszám

0420 650 0108

ZÖLD
MÉRET: 35 – 38

cikkszám

0420 150 0638

MÉRET: 39 – 42

cikkszám

0420 150 0642

MÉRET: 43 – 46

cikkszám

0420 150 0646

Camouflage funkcionális zokni
Terepmintás zokni. 75% pamut, 20% poliamid és 5% elasztán össze-
tételű anyagának köszönhetően kellemes viseletet biztosít.

KÉK / PIROS 
MÉRET: 35 – 38

cikkszám

0420 150 0738

MÉRET: 39 – 42

cikkszám

0420 150 0742

MÉRET: 43 – 46

cikkszám

0420 150 0746

funkcionális zokni

Szürke, kék vagy zöld színű zoknik narancssárga mintával. Az 50% 
Coolmax poliészter, 10% poliamid és 5% elasztán anyagösszetétel 
elvezeti a nedvességet és melegen tartja a lábfejeket.

SZÜRKE
MÉRET: 35 – 38

cikkszám

0420 150 0338

MÉRET: 39 – 42

cikkszám

0420 150 0342

MÉRET: 43 – 46

cikkszám

0420 150 0346

KÉK 
MÉRET: 35 – 38

cikkszám

0420 150 0438

MÉRET: 39 – 42

cikkszám

0420 150 0442

MÉRET: 43 – 46

cikkszám

0420 150 0446

ZÖLD 
MÉRET: 35 – 38

cikkszám

0420 150 0538

MÉRET: 39 – 42

cikkszám

0420 150 0542

MÉRET: 43 – 46

cikkszám

0420 150 0546
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WOOD  
hátizsák

80% poliészter, 20% nejlon. 
30 literes űrtartalom. Számos 
rekesz, hátán hálóanyag  
a jó szellőzés érdekében, 
esővédő. Italtartó rend- 
szerrel használható.

53 x 32 x 24 cm

cikkszám

0420 160 0001

elsősegély- 
csomag

Vászon anyagból. Sebkötöző 
pólya, kötszer, sebtapasz 
tekercs, zsebkendő, egyszer-
használatos kesztyűk, kötszer 
olló, csipesz és esőponcsó.

12 x 17 x 5 cm

cikkszám

0420 160 0003

fanyelű  
zsebkés

Többfunkciós bicska, diófa nyél-
lel. Csavarhúzó, konzervnyitó, 
dugóhúzó, sörnyitó, drótvágó, 
fűrész, kés. Victorinox márkájú.

9,1 x 1,75 cm

cikkszám

0420 160 0000

zsebkés

Edzett nemesacél penge, 
pengezáras.

PENGE HOSSZA: 8 cm

cikkszám

0464 186 0010

laposüveg

Faborítású nemesacél 
laposüveg. Tirolban, kézi 
gyártással készült. Bioolajjal 
kezelt szilfa.

90 ml

cikkszám

0464 186 0010

evőeszköz 
készlet

Kemping kés, villa és beépí-
tett üvegnyitó. 

cikkszám

0464 150 0040

övtáska

Kék színű, terepmintás bélés-
sel. 100% poliészter. Nagy 
belső tér, két kisebb zseb 
elöl, „INTO THE WOODS“ 
felirat.

cikkszám

0420 160 0002

ÚJ

Heritage  
utazótáska

Praktikus és strapabíró táska 
edzéshez vagy utazáshoz. 
100% vászon anyagból, való-
di bőrből készült rátétekkel. 
Vintage stílusú cimke elöl.

cikkszám

0420 660 0006
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kulacs
Egyfalú nemesacél palack 
gravírozott mintával és  
bambusz tetővel.

Űrtartalom: 750 ml

cikkszám

0420 660 0010

termosz

Duplafalú rozsdamentes acél 
termosz pohárral. STIHL logóval.

500 ml

cikkszám

0464 251 0010

zománcozott 
bögre
Történelmi STIHL logóval 
ellátott, fehér színű zománco-
zott bögre. 

Űrtartalom: 500 ml

cikkszám

0464 257 0020

Zippo  
öngyújtó

Ezüst színű. „CONTRA 
LIGHTNING“ felirattal 
és STIHL logóval. Zippo 
márkájú.

cikkszám

0420 660 0001
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Heritage  
fémdoboz

Élelmiszer tárolására alkalmas 
ónozott fémdoboz. Mosoga-
tógépben nem mosható!

Kb. 18,5 x 11 x 5,4 cm

cikkszám

0464 259 0020

Heritage 
pénztárca

Pamut anyagból készült 
pénztárca valódi bőrből 
készült díszítésekkel.

cikkszám

0420 660 0009

Heritage  
bádogtábla

A STIHL CONTRA, azaz  
a világ első egyemberes 
benzinmotoros fűrészének 
60. jubileumára készítettük 
ezt a bádogtáblát. Négy  
csavarlyukkal a rögzítéshez.

cikkszám

0420 660 0004

kockajáték

Bükkfa, FSC tanúsítvánnyal. 

6 kockával.

cikkszám

0464 918 0000

ÚJ

Contra  
fémdoboz

Univerzális fémdoboz csava-
rok, tömítők, vagy akár fotók 
tárolására. A doboztető 
formája a STIHL Contra 
burkolatára emlékeztet. 
Élemiszer tárolására alkal-
mas. Mosogatógépben nem 
mosható!

Kb. 18 x 12 x 6 cm

cikkszám

0420 660 0000

VW T1 Modell- 
Busz 1:43

VW T1 modell (gyártási éve: 
1955). Nehéz cinköntvény, 
részletgazdag kidolgozás, 
történelmi STIHL színekre  
festett. Műanyag talapzat, 
álátszó védőbúra. Schuco 
márkájú.

Méretarány: 1:12

cikkszám

0464 935 0100

történelmi 
motorfűrész 
modellek

Gyűjtők számára. Nehéz 
cinköntvény, eredeti színre 
festett modellek. Műanyag 
talapzat, átlátszó védőbúra. 
Schuco márkájú.

Méretarány: 1:12

A

cikkszám

0464 935 0100

BL

cikkszám

0464 035 0210

BLK

cikkszám

0464 035 0220

TYP BBÜ

cikkszám

0464 035 0230

CONTRA

cikkszám

0464 035 0240
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a cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. 

további információk a 317. oldalon találhatók.

férfi mele- 
gítő felső

Kék színű. 95% poliészter, 
5% elasztán. Állónyak, raglán 
ujjak, fekete STIHL feliratos 
cipzár, „CHAINSAWS“ emb-
léma a mellrészen. 

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 210 00..

férfi melegítő 
alsó
Kék színű. 95% poliészter, 
5% elasztán. Elasztikus, 
megkötős derékrész.  
„CHAINSAWS“ embléma 
elöl, két oldalzseb, egy 
farzseb.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 210 00..

URBAN  
KOLLEKCIÓ
ƒ

Az URBAN kollekció laza és stílusos  
ruhadarabokból áll, melyek közül  
biztosan talál Ön is az ízlésének  
megfelelőt!

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 
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férfi kabát

Strapabíró átmeneti kabát 
vízlepergető anyagból. Külső 
rész: 100% poliamid, belső 
rész: 100% poliészter. A váll- 
és mellrészen hálós béléssel, 
az ujjaknál narancs színű 
béléssel.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 210 01..
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női kabát

Hosszított fazonú átmeneti 
kabát vízlepergető anyagból. 
Külső rész: 100% poliamid, 
belső rész: 100% poliészter. 
A váll- és mellrészen hálós 
béléssel.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 210 02..
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kapucnis  
pulóver

Zöld, fehér és fekete színű 
kapucnis pulóver. 100%  
pamut. Elöl STIHL felirattal.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 220 01..

női pulóver

Fekete, fehér és szürke 
színű. 100% pamut. Női puló-
ver elöl STIHL felirattal.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 200 11..

Wood Circle 
pulóver

Melírozott szürke színű. 
50% pamut, 50% poliészter, 
bolyhozott bélés. Elöl STIHL 
logóval.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0464 028 03..
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ICON kapuc- 
nis pulóver

Zöld színű. 100% pamut. 
Hosszított fazonú, laza 
szabású kapucnis pulóver 
magasított gallérral. Bal ujján 
rávarrt zseb, „CHAINSAWS“ 
embléma.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 220 02..
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kapucnis 
ruha

Zöld színű. 100% pamut. 
Hosszú ujjú női szabadidő 
ruha kapucnival és kenguru-
zsebbel.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 220 02..
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ICON női  
pulóver

Laza szabású, magas nyakú 
női pulóver elöl „CHAIN-
SAWS“ motívummal. Kelle-
mes viselet a 80% pamut és 
20% poliészter anyagössze-
tételnek köszönhetően.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 200 18..

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

Grow férfi 
pulóver
Feket színű, fehér csíkokkal 
az ujján. Laza szabású férfi 
pulóver „LET IT GROW“ fel-
irattal. 80% pamut és 20% 
poliészter.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 200 18..
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Grow női  
pulóver
Fehér színű, fekete csíkokkal 
az ujján. Laza szabású női pu-
lóver „LET IT GROW” felirat-
tal és kenguru zsebbel. 80% 
pamut és 20% poliészter.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 200 17..
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a cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. 

további információk a 317. oldalon találhatók.
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Grow póló

Bő szabású, kerek nyakú 
póló. 100% pamut. A rávarrt 
zseben „LET IT GROW“ 
felirattal.

FEHÉR
FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 200 12..

FEKETE
FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 200 13..
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Grow női 
póló

Laza szabású, kerek nyakú 
női póló. Alul zsinórral be-
húzható. Fehér színű: 100% 
pamut. Szürke színű: 90% 
pamut, 10% poliészter.  
„LET IT GROW” felirat elöl.

FEHÉR
NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 200 15..

SZÜRKE
NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 200 16..

póló

Fehér színű, kerek nyakú 
póló. 100% pamut.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 200 04..

női póló

Fehér színű, kerek nyakú 
női póló. 95% pamut, 5% 
elasztán.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 200 05..

női póló

Szűkített fazonú, kerek nyakú 
női póló. 95% pamut, 5% 
elasztán.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 200 06..

WOOD Circle 
póló

Laza szabású, kerek nyakú 
póló. 50% pamut, 50% 
poliészter.

KÉK
FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 200 07..

SZÜRKE
FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0464 002 09..
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Icon melegítő nadrág

Kényelmes szabású melegítő nadrág. Rugalmas derék húzózsinórral, 
„LEGENDARY PERFORMANCE“ rátét, „CHAINSAW“ embléma.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 230 01..
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ICON Gold 
sapka
Igazi különlegességnek szá-
mító sapka parafa betéttel 
és aranyszínű motorfűrész 
motívummal. 100% pamut, 
elöl parafa anyagú betét.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 640 0005

ÚJ

ICON Denim 
sapka

Öt panelből álló, fekete 
színű, farmer anyagú sapka. 
100% pamut. Hímzett motor-
fűrész díszítéssel. Állítható 
méretű.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 240 0003
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ÚJ

ICON sapka

100% poliakril. Motorfűrész 
díszítéssel.

FEKETE
MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 640 0005

RÓZSASZÍN
MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0464 002 09..
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ICON horgász 
sapka

Fekete színű. 100% pamut. 
Hímzett motorfűrész díszí-
téssel.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 240 0003

zokni

Fehér színű zokni, narancssárga és fekete csíkokkal. 75% pamut, 
20% poliamid, 5% elasztán. Bordázott felső rész, STIHL logó.

MÉRET: 35 – 38

cikkszám

0420 250 0038

MÉRET: 39 – 42

cikkszám

0420 250 0042

MÉRET: 43 – 46

cikkszám

0420 250 0046

chainsaws hátizsák

Stílusos, praktikus és funkcionális, fekete színű hátizsák. 100% 
poliészter. Strapabíró, víztaszító anyagból. Nyomott mintás bélés, 
nagy belső rekesz, külső zseb, oldalzseb, párnázott laptoptartó rész, 
párnázott szíjak, „CHAINSAWS“ embléma. Űrtartalom: kb. 20 l

cikkszám

0420 260 0000
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Indukciós 
töltő

FSC tanúsítvánnyal ren-
delkező, kábelnélküli töltő. 
Töltőfeszültség: 2A. Haszná-
lat előtt kérjük, ellenőrizze, 
hogy készüléke alkalmas-e  
az indukciós töltésre!

cikkszám

0420 960 0011

ÚJ

ICON  
tornazsák

Praktikus, klasszikus stílusú 
tornazsák poliészter anyagból.

cikkszám

0420 260 0006

ÚJ

ICON övtáska

Melírozott szürke színű 
övtáska strapabíró poliészter 
anyagból, hátul egy cipzáras 
zsebbel.

cikkszám

0420 260 0005

fa Power-
bank

Diófa, alumínium hátlappal. 
Kis méretének köszönhetően 
akár zsebben is elfér, így 
okostelefonok, kamerák és 
más készülékek útközben 
történő feltöltésére alkalmas.

9 x 9 cm

cikkszám

0420 260 0003

AMÍG A KÉSZLET TART!

fa napszem-
üveg

Színezett és polarizált 
lencsék UV400 és CAT 
védelemmel (3 tónusú). 
A rugós szárak 90°-ban 
nyithatóak. Lézergravírozású 
STIHL logó mindkét száron, 
FSC tanúsítvány. Bambusz 
tok, szemüvegtartó tasak és 
szemüvegtisztító kendő. 

cikkszám

0464 945 0010

fa fülbevaló

Tökéletes ajándék! Szív ala-
kú, STIHL feliratos fülbevaló 
szilvafából, ezüst zárral. Egy 
pár fülbevaló fekete ékszer-
dobozban. Méret: 1 x 1 cm

cikkszám

0464 177 0000
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Wild kids  
kollekció
ƒ

Legyen szó egy kirándulásról az erdő-
ben, táborozásról vagy akár kincskere-
sésről, ezek a programok mind óriási  
élményt jelentenek a gyerekek számára. 
Katalógusunkban a kalandkereső gyer-
mekeknek is számos érdekes terméket 
kínálunk. 

 

Segítség a 
gyermekruhák 
megfelelő méretének 
kiválasztásához:

62 – 68 = 2 – 6 hónapos, 74 – 80 = 7 – 12 hónapos, 

86 – 92 = 13 – 24 hónapos,  

98 – 104 = 3 – 4 éves, 110 – 116 = 5 – 6 éves,  

122 – 128 = 7 – 8 éves, 134 – 140 = 9 – 10 éves,  

146 – 152 = 10 – 12 éves

esőkabát

Narancssárga színű. 100%  
poliészter anyagból poliure-
tán réteggel és hegesztett 
varrásokkal. Vízhatlan. Elöl 
fényvisszaverő anyagból  
készült motorfűrész mintá-
val, „ON DUTY” felirattal  
és STIHL logóval.

MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 410 0204

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 410 0216

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 410 0228

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 410 0240

MÉRET: 146 – 152

cikkszám

0420 410 0252

esőnadrág

Narancssárga színű. 100%  
poliészter anyagból poliure-
tán réteggel és hegesztett 
varrásokkal. Könnyen tisztít- 
ható, vízhatlan anyagú.  
Hajtókával és állítható  
gumikantárral.

MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 430 0104

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 430 0116

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 430 0128

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 430 0140
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összehajtha-
tó esőkabát

Zöld színű, narancssárga 
cipzárral. 100% víztaszító 
poliészter. Gumis ujjú, magas 
gallérú, kapucnis. A kabát 
szükség esetén saját zsebé-
be csomagolható, így nagyon 
kis helyet foglal el.

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 410 0316

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 410 0328

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 410 0340

MÉRET: 146 – 152

cikkszám

0420 410 0352

Young wild 
kapucnis  
pulóver
Melírozott szürke színű 
anyag: 60% pamut, 40% 
poliészter. Kék színű anyag: 
100% pamut. Kenguruzseb, 
„YOUNG WILD & STIHL” fel-
irat a mellrészen. Elasztikus, 
bordázott anyagú szegélyek. 

MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 420 0004

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 420 0016

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 420 0028

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 420 0040

MÉRET: 146 – 152

cikkszám

0420 420 0052

Beaver  
babaruha

Felsőrész: melírozott szürke 
színű, hód mintás kapucnival, 
54% pamut, 46% poliészter. 
Hajtókás nadrág: kék színű, 
100% pamut. A felsőrész 
patenttal záródik, narancs-
sárga szegély a nyak belső 
részén, STIHL „CHAINSAW“ 
felirat a mellrészen.

MÉRET: 62 – 68

cikkszám

0420 450 0468

MÉRET: 74 – 80

cikkszám

0420 450 0480

MÉRET: 86 – 92

cikkszám

0420 450 0492

Hosszú ujjú 
póló

Melírozott szürke színű. 
60% pamut, 40% poliészter. 
Gallér kontrasztszínű 
gomblyukkal, különböző 
mintájú kitűzők, megkötős 
ujjszegélyek.

MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 400 0304

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 400 0316

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 400 0328

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 400 0340

MÉRET: 146 – 152

cikkszám

0420 400 0352
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a cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. 

további információk a 317. oldalon találhatók.

Lányka  
hosszú ujjú 
felső
Fekete és piros kockás. 
100% pamut. Különböző 
mintájú kitűzők, barázdált 
anyagú körgallér.

MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 400 0404

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 400 0416

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 400 0428

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 400 0440

MÉRET: 146 – 152

cikkszám

0420 400 0452

póló

100% pamut. Hód minta és 
„DON’T GROW UP IT‘S A 
TRAP!“ felirat elöl, STIHL 
felirat hátul. Narancssárga 
szegély a belső nyakrészen.

FEHÉR
MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 400 0504

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 400 0516

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 400 0528

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 400 0540

KÉK
MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 400 0604

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 400 0616

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 400 0628

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 400 0640

Young wild 
póló

100% pamut. Strapabíró, 
puha anyagból. A mellrészen 
„YOUNG WILD & STIHL”  
felirattal.

MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 400 0004

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 400 0016

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 400 0028

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 400 0040

MÉRET: 146 – 152

cikkszám

0420 400 0052

Young wild 
póló

100% pamut. Strapabíró, 
puha anyagból. A mellrészen 
„YOUNG WILD & STIHL”  
felirattal.

MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 400 0104

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 400 0116

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 400 0128

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 400 0140

MÉRET: 146 – 152

cikkszám

0420 400 0152
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Derékszorítós  
nadrág

Szürke színű. 65% poliészter, 
35% pamut. Strapabíró, 
víztaszító anyagból. Meg-
erősített térd- és üleprész 
kontrasztszínű anyagból.  
Állítható szélességű derék- 
rész, két zseb elöl, egy 
combzseb.

MÉRET: 98 – 104

cikkszám

0420 430 0004

MÉRET: 110 – 116

cikkszám

0420 430 0016

MÉRET: 122 – 128

cikkszám

0420 430 0028

MÉRET: 134 – 140

cikkszám

0420 430 0040

MÉRET: 146 – 152

cikkszám

0420 430 0052

Hód  
mintás  
rugdalózó
Fehér színű. 95% pamut, 
5% elasztán. Puha, bőrbarát 
anyagból. Elöl hód mintával. 
Borítéknyakú, 3 patenttal 
záródik.

MÉRET: 62 – 68

cikkszám

0420 450 0168

MÉRET: 74 – 80

cikkszám

0420 450 0180

MÉRET: 86 – 92

cikkszám

0420 450 0192

Gumicsizma

Narancssárga színű. 100% 
poliuretán, textil béléssel.  
Vízálló. Rugalmas, csúszás-
mentes gumitalp, „ON DUTY” 
felirat és motorfűrész motí-
vum oldalt, STIHL logó hátul.

MÉRET: 24

cikkszám

0420 450 0224

MÉRET: 26

cikkszám

0420 450 0226

MÉRET: 28

cikkszám

0420 450 0228

MÉRET: 30

cikkszám

0420 450 0230

Babazokni

Kék és szürke színű. 89% 
pamut, 9% poliamid, 2% 
elasztán. csúszásmentes 
babazokni. Puha frottír belső 
rész. Csíkos mintával és 
hímzett STIHL logóval.

MÉRET: 17

cikkszám

0420 450 0017

MÉRET: 18

cikkszám

0420 450 0018

MÉRET: 19

cikkszám

0420 450 0019
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hódos  
babazokni
Puha babazokni, hód mintával. 

MÉRET: 17

cikkszám

0420 450 0317

MÉRET: 18

cikkszám

0420 450 0318

MÉRET: 19

cikkszám

0420 450 0319

Saw sapka
Kék és narancssárga csíkos. 
100% akril. Meleg sapka 
nagy bojttal.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 440 0000

ÚJ

Adventure 
sapka

Zöld sapka narancssárga 
bojttal és színes „FUTURE 
 LUMBERJACK“ rátéttel. 
100% poliakril.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 440 0002
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lumberjack 
sapka
Piros és kék színű, színes 
„FUTURE  LUMBERJACK“ 
feliratú rátéttel. Pamut 
anyagból. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 440 0006

sapka

Szürke és kék színű. 100% 
pamut. Motorfűrész mintával.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 440 0001

ÚJ

Adventure 
sapka

Puha, meleg, fülvédős 
gyerek sapka. 100% poliakril, 
meleg sherpa bélés. Víztaszí-
tó anyagból. A fülvédők fel-
hajthatók vagy a tépőzárral 
az áll alatt rögzíthetők.

MÉRET: XXS / 51

cikkszám

0420 450 0551

MÉRET: XS / 53

cikkszám

0420 450 0553
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adventure 
sapka

Zöld színű. Pamut anyagból. 
„ADVENTURE“ feliratú díszí-
téssel. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

cikkszám

0420 440 0005

ÚJ

Lumberjack 
tornazsák

Kék és narancssárga színű 
gyerek tornazsák színes 
rátétekkel.

cikkszám

0420 460 0007

ÚJ

Adventure 
pénztárca

Nyakba akasztható pénz-
tárca poliészter anyagból. 
Színes „FUTURE LUMBER-
JACK“ feliratú rátéttel és 
narancssárga színű béléssel.

cikkszám

0420 460 0007

ÚJ

babatakaró

Puha babatakaró. 100% pa-
mut, bélés: 100% poliészter. 

cikkszám

0420 460 0013

Gyerek  
hátizsák

Kék színű. 100 % poliészter. 
Strapabíró anyagból, cipzá-
ras rekeszek, hálós oldalsó 
rekeszek, párnázott szíjjak, 
névtábla belül.

Űrtartalom: kb. 7,5 l

23 x 31 x 11 cm

cikkszám

0420 460 0002

Piperetáska

Kék színű. 100 % poliészter, 
műanyag felakasztóval. Nagy 
cipzáras rekesz belső hálós 
rekesszel, varrott névtábla 
belül, hód minta elöl. 

22 x 16 cm

cikkszám

0420 460 0003
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Előke

Fehér színű, narancssárga 
díszcsíkkal. 95% pamut, 5% 
elasztán. Tépőzárral, elöl hód 
mintával.

MÉRET: XXS – XS

cikkszám

0420 460 0000

QuickStop 
cumi

Szilikon, élelmiszer minőségű, 
BPA-mentes, az EN 1400 
és a releváns nemzetközi 
előírásoknak is megfelel. 2-es 
méretű, 6-18 hónapos korig.  
2 db/csomag 

cikkszám

0464 095 0070

Fa cumilánc
Bükkfa, FSC tanúsítvány. 
Hossz: kb. 21 cm

cikkszám

0464 095 0050
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ÚJ

ruhadíszek

Ruhára varrható rátétek. 
„FUTURE LUMBERJACK“, 
„ADVENTURE CAMP“ és 
„CRAZY BEAVER“ díszí-
téssel.

3 db/csomag

cikkszám

0420 460 0009
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többfunkciós 
kendő

UV védelemmel ellátott 
kendő. 100% poliészter. 
Anyagösszetételének 
köszönhetően elvezeti az 
izzadságot, jól szellőzik és 
gyorsan szárad.

cikkszám

0420 460 0014
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3D Puzzle

Építsd meg a saját motor-
fűrészedet! 3D puzzle játék 
FSC tanúsítvánnyal rendel-
kező fából. 4 db falemez. 

Méret: 21 x 34 x 0,3 cm/
falemez

cikkszám

0420 460 0011

Motorfűrész 
alakú párna

Puha plüss anyagból.  
Hossz: kb. 50 cm

cikkszám

0464 095 0200

Fa táblajáték

FSC tanúsítvánnyal rendel-
kező rétegelt lemez. 4 x 4 db 
különböző színű játékfigura, 
2 db narancssárga dobó-
kocka.

20 x 20 cm

cikkszám

0420 360 0002

Ételtartó  
doboz

Élelmiszerminőségű 
műanyag. Káros anyagoktól 
mentes. 100 %-ban újrahasz-
nosítható. Koziol márkájú.

17 x 12,5 x 6,5 cm

cikkszám

0464 259 0010

Fa  
építőtorony

Natúr színben. Fenyő,  
FSC tanúsítvány. 54 db  
fakocka. Torony mérete:  
23,5 x 8 x 7 cm, fakockák 
mérete: 6 x 2 x 1,2 cm.  
Lézergravírozású STIHL fel-
irat a tornyon és a kockákon.

cikkszám

0464 959 0010

Kültéri  
fajáték

Fenyőfa. FSC tanúsítvány. 
1 király 30 x 7 x 7 cm,  
10 bábu 15 x 5,5 x 5,5 cm,  
6 dobókocka 30 x 3,5 x  
3,5 cm, 4 db határoló rúd. 
Táskával együtt kapható. 

cikkszám

0464 927 0010

Focilabda

Kézzel varrott, strapabíró 
focilabda. Tükörfényesre 
kasírozott poliuterán és 
szintetikus bőr.  
Hivatalos méret: 5

cikkszám

0464 936 0020

Futóbicikli

Szürke és narancssárga 
színben. Anyaga: nyírfa. 
Szabályozható ülésmagasság 
32-38 cm között.  
FSC tanúsítvány. 
3-6 éves korig.  
Max. teherbírás: 30 kg 

cikkszám

0464 944 0000

Játék sisak

A professzionális STIHL 
sisakok élethű mása. ABS 
műanyag. Lehajtható arcvédő 
rács, állítható méret, behajtha-
tó fülvédő. A sisak műanyag-
ból készült, ezért nem nyújt 
védelmet! 3 éves kortól.

cikkszám

0420 460 0001

munkakesztyű

Fekete és narancssárga  
színű. A belső rész puha 
műbőr, a külső rész spandex /
elasztán anyagból. Béleletlen.

S méret: 5 – 7 éves

cikkszám

0464 939 0040

M méret: 7 – 10 éves

cikkszám

0464 939 0050

L méret: 10 éves kortól

cikkszám

0464 939 0060
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Elemes modell  
fűkasza

3 éves kortól. Elemmel 
működik, a fűkasza hangja 
szabályozható. Állítható 
hossz 86-107cm között. 
Elemekkel együtt.

cikkszám

0464 937 0000

Elemes  
modell  
motorfűrész

3 éves kortól. A motor- 
fűrész hangja szabályozható.  
A gumilánc körbefut.  
Elemekkel együtt. 
Teljes hossz: 40 cm

cikkszám

0464 934 0000

Pót gumilánc 
készlet
(ÁBRA NÉLKÜL)

4 gumilánc, 1 szerszám

cikkszám

0464 934 0095

Játék favágó 
figura
Mozgatható kezű és lábú 
játékfigura tartozékokkal 
(sisak, benzinkanna és  
motorfűrész).  
Magasság: kb. 11 cm

Kb. 11 cm

cikkszám

0464 972 0000

plüss hód

Steiff márkájú plüss hód, a 
fogain STIHL logóval. 30 °C-
on mosható.

Kb. 22 cm

cikkszám

0464 971 0200
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Plüss őzike

Puha plüss anyagból.

20 cm

cikkszám

0420 460 0012

Plüss róka

Puha plüss anyagból.

Kb. 20 cm

cikkszám

0420 460 0004
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a cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. 

további információk a 317. oldalon találhatók.

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

dzseki

Ezzel a dzsekivel tökéletesen 
felkészült lesz bármilyen 
időjárásra és hőmérsékletre! 
100% poliészter. Fejsze 
mintás patentek, fehér 
színű fejsze díszítés elöl, 
két oldalzseb, alul zsinórral 
szűkíthető.

MÉRET: S – XXL

cikkszám

0420 510 03..

széldzseki

Fekete színű, a bal karján na-
rancssárga betétekkel. 86% 
poliészter, 14% spandex, 
a kapucni és a gallér rész 
rugalmas anyagból. Raglán 
ujjak, szélálló, jól szellőző 
és gyorsan száradó anyag, 
cipzáras oldalzsebek, fejszés 
minta a mellrészen fényvisz-
szaverő anyagból, STIHL 
logó a hátrészen.

MÉRET: S – XXL

cikkszám

0420 510 01..

TIMBERSPORTS® 
kollekció
ƒ

A STIHL TIMBERSPORTS® 
versenysorozat a favágás legfelsőbb 
osztályát jelenti. Aki szenvedélyesen 
rajong eziránt a látványos verseny-
sorozat iránt, rajongói termékeink között 
biztosan talál magának néhány relikviát!

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 
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KISS MY AXE 
melegítő  
felső

Kapucnis melegítő felső. 
100% pamut. „TIMBER-
SPORTS®“ rátét elöl, 
narancssárga színű kont-
rasztcsíkok, nagy méretű 
kenguru zseb.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 510 02..

AXE kapucnis 
pulóver

Szürke színű, a kapucni belső 
része melírozott narancs-
sárga színű. 55% pamut, 
45% poliészter, double face 
jersey anyagból. Fém végű 
húzózsinór, elöl kenguru-
zseb, fejszés minta, „STIHL 
TIMBERSPORTS® KISS MY 
AXE” rátét az ujjakon.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 520 06..
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Gradient kapucnis pulóver
Sötét- és világosszürke színű kapucnis pulóver. 95% poliészter, 5% elasz-
tán. „STIHL TIMBERSPORTS®“ logó az ujjakon, két cipzáras oldalzseb.

MÉRETEK S – XXL

cikkszám

0420 510 04..
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axe pulóver

Fekete színű. 100% pamut. Nagy fejszés minta elöl,  
„STIHL TIMBERSPORTS®” rátét hátul.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 500 24..

STIHL  
TIMBERSPORTS® 
kapucnis  
pulóver

Fekete színű. 100% pamut. 
„STIHL TIMBERSPORTS®“ 
logó a mellrészen.

MÉRETEK: XS – XXL

cikkszám

0464 028 02..

női felső

Szürke színű. 52% poliamid, 
42% poliészter, 6% elasztán.
Szűk szabású, varrás nél-
küli felső. „STIHL TIMBER-
SPORTS®“ logó a hátrészen, 
fejszés minta a mellrészen.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 500 14..

Felső

Szürke színű. 62% poliamid, 
38% poliészter. Szűk szabású, 
varrás nélküli funkcionális felső. 
„STIHL TIMBERSPORTS®” 
logó a hátrészen, fejszés  
minta a mellrészen.

FÉRFI MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 500 13..

Galléros 
póló

Fekete színű. 100 % pamut. 
Klasszikus pólónyak, hímzett 
fejszés minta a mellrészen. 

MÉRETEK: XS – XXL

cikkszám

0420 500 02..
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Gradient  
női felső

Kapucnis női sportfelső. 95% 
poliészter, 5% elasztán. Jól 
szellőző anyagból. A felső 
részén kis fejszés minta.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 500 28..
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Gradient 
funkcionális 
póló

Laza szabású funkcionális 
póló. 86% poliészter, 
14% elasztán. Jól szellőző 
anyagból.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 500 26..
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TEC  
funkcionális 
póló

Szürke színű sportfelső jól 
szellőző anyagból. 86% poli-
észter, 14% elasztán. „STIHL 
TIMBERSPORTS®“ logó elöl, 
fejszés minta a derékrészen.

MÉRETEK: S – XXL

cikkszám

0420 500 25..
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Gradient 
funkcionális 
női póló

Szürke és sárga színű sport-
felső. 86% poliészter, 14% 
elasztán. Jobb oldalán sárga 
színű STIHL logó.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

cikkszám

0420 500 27..
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HOT SAW női 
póló

Szürke színű. 100 % pamut, 
single jersey anyag. „HOT 
SAW“ felirat elöl.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

CIKKSZÁM

0420 500 16..

KISS MY AXE 
póló
Sötétszürke színű. 62% 
pamut, 33% poliészter, 
5% elasztán. Laza szabású, 
kerek nyakú póló. Anyagösz-
szetételének köszönhetően 
kellemes viselet. „KISS MY 
AXE“ rátét elöl.

MÉRETEK: XS – XXL

CIKKSZÁM

0420 500 17..

TIMBERSPORTS® 
póló

Fehér színű. 100 % pamut. 
Laza szabású, kerek 
nyakú póló. „STIHL TIMBER-
SPORTS®“ felirat elöl.

MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0464 002 12..

Top athletic 
női felső

Narancssárga színű. 100 % 
poliészter. Jól szellőző 
anyag. Laza szabású, lekere-
kített szegéllyel. Elöl „1985“ 
felirat, hátul „STIHL TIMBER-
SPORTS®“ logó.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

CIKKSZÁM

0420 520 01..

női felső

Szürke színű. 52% poliamid, 
42% poliészter, 6% elasztán. 
Szűk szabású, varrás nélküli 
felső. „STIHL TIMBER-
SPORTS®“ logó a hátrészen, 
fejszés minta elöl.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

CIKKSZÁM

0420 500 15..
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axe póló

Kerek nyakú, nyomott mintás 
póló. 100% pamut. Fejszés 
minta elöl, „STIHL TIMBER-
SPORTS®“ rátét hátul.

MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 500 23..

póló

Laza szabású, kerek nyakú 
póló. 100 % pamut. Bordá-
zott anyagú nyakrész, „STIHL 
TIMBERSPORTS®“ felirat 
elöl.

NARANCSSÁRGA
MÉRETEK: XS – XXL

CIKKSZÁM

0420 500 00..

FEKETE
MÉRETEK: XS – XXL

CIKKSZÁM

0420 500 01..

stand to 
your timber 
póló
100 % pamut. Kerek nyakú 
póló. „STAND TO YOUR 
TIMBER“ felirat elöl.

FEHÉR
MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 500 08..

SÖTÉTSZÜRKE
MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 500 09..
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Női leggings
Szürke színű. 86 % poliészter, 
14 % elasztán. Jól szellőző 
és gyorsan száradó anyag, 
színes minta a derék- és a 
térdrészen, „PWR“ és „STIHL 
TIMBERSPORTS®“ felirat a 
bal oldalon.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

CIKKSZÁM

0420 530 03..

Boxeralsó
Fekete színű. 100 % pamut. 
Széles gumi a derékrészen.
„KISS MY AXE“ feliratos.  

MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 530 01..
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2 db-os boxer- 
alsó szett

Kockás boxeralsó, fekete/
piros színben. „KISS MY 
AXE“ felirat.

2 db/csomag

MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 530 08..

Sportmell-
tartó

86 % poliészter, 14 %  
elasztán. Gyorsan száradó  
és jól szellőző anyag.  
„STIHL TIMBERSPORTS®“ 
felirattal.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

CIKKSZÁM

0420 530 01..
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Tec rövid-
nadrág

„STIHL TIMBERSPORTS®“ 
sportnadrág jól szellőző 
anyagból. 88% poliészter, 
12% elasztán. Gumis derék, 
kis fejszés minta oldalt.

MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 530 05..
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fürdőnadrág
Fekete színű. 100% poliész-
ter. Térd feletti hosszúság, 
belső hálós anyag, gumis 
derék, zsinórral is szabá-
lyozható. Fejszés minta elöl, 
„KISS MY AXE“ felirat hátul.

MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 530 06..
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női  
sportnadrág

Női 3/4-es sportnadrág. 86% 
poliészter, 14% elasztán. 
Tökéletesen illeszkedik, telje-
sen szabad mozgást biztosít.

NŐI MÉRETEK: XS – XL

CIKKSZÁM

0420 530 07..
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chop sapka

Fekete színű, fehér színű 
mintával. 100% poliészter. 
„SHUT UP AND CHOP“ 
felirattal. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0420 540 0002
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Axe sapka

Fekete színű, szürke színű 
fejszés mintával. 100% 
pamut. Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0420 540 0013
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kiss my Axe 
sapka

Fekete színű. 100% pamut. 
Nagy KISS MY AXE“ rátét 
elöl.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0420 540 0014

kiss my axe 
Sapka

Fekete színű. 100% poliész-
ter. Ívelt ellenző, „KISS MY 
AXE“ logó elöl. Állítható 
méretű.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0464 021 0050

axe sapka

Olajzöld színű. 100 % 
pamut. Egyenes ellenző, elöl 
narancssárga színű hímzett 
fejszés minta.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0464 021 0050

kiss my axe 
sapka

Fekete színű. 100 % akril. 
„KISS MY AXE“ mintával.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0464 018 0030

Kiss my axe 
sapka

Fekete színű. 100% pamut. 
Egyenes ellenző, „KISS MY 
AXE“ felirat elöl. Állítható 
méretű.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0464 021 0070

axe ÖV

Fekete színű. 100 % pamut. 
Fém szorító csat fejszés 
mintával. Hossza könnyedén 
rövidíthető.

HOSSZ:  120 CM
CIKKSZÁM

0464 081 0030

rajongói sál

Fekete színű. jacquard szö-
vés, 100 % poliakril. Fejszés 
mintával és „STIHL TIMBER-
SPORTS®“ felirattal.

CIKKSZÁM

0464 081 0030

STIHL  
TIMBERSPORTS® 
SAPKA

Fekete színű. 100 % pamut. 
Ívelt ellenző, szabályozható 
méretű csat STIHL logóval, 
hímzett „STIHL TIMBER-
SPORTS®“ logó elöl.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0464 021 0084

Túrakendő

Narancssárga színű. 100 %  
poliészter. Fejkendőként, 
kendőként, sálként és 
homlokpántként használható. 
661 motorfűrész, fejszés és 
Single Bucks díszítéssel.

CIKKSZÁM

0464 016 0050
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Compact 
sporttáska

Nagyméretű, fekete 
színű sporttáska. Rövid 
füllel és hosszú vállpánttal. 
„STIHL TIMBERSPORTS®“ 
embléma elöl.

Méret: 25 x 50 x 23 cm

CIKKSZÁM

0420 540 0013
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Kiss my Axe 
tornazsák

Stílusos, PU bevonatú 
tornazsák. „STIHL TIMBER-
SPORTS®“ rátét, narancssár-
ga zsinórok.

CIKKSZÁM

0420 560 0009

Sporttáska

Fekete színű. 100 %  
poliészter. Víztaszító 
anyagból. Nagy belső rekesz, 
cipzáras belső zseb, külön 
rekesz a cipőnek, párnázott 
szíjjak, kétirányú cipzár. 
„STIHL TIMBERSPORTS®“ 
és „1985“ feliratok.

CIKKSZÁM

0420 560 0000

Törölköző

Sötétszürke színű. 100 % 
pamut. Puha, nedvszívó 
anyagból. Jacquard minta, 
akasztó hurok.

50 x 100 cm

CIKKSZÁM

0420 560 0001

Coffee-to-go 
pohár

Kívül fekete, belül fehér 
színű. Porcelán, szilikon 
tetővel és fogantyúval. 
Űrtartalom: 0,3 l

CIKKSZÁM

0464 283 0000

toll

„STIHL  TIMBERSPORTS®“ 
feliratú toll fekete golyóstoll 
betéttel. 

CIKKSZÁM

0464 516 0060

bádogtábla

Kiváló minőségű bádogtábla 
fejszés mintával. Négy csavar-
lyukkal a rögzítéshez.

30 x 40 cm

CIKKSZÁM

0464 516 0060

Karóra

Erős nemesacéból készült 
karóra. Edzett Crystex üveg, 
nejlon szíj. Átmérő: 40 mm. 
Jacques Lemans márkájú.

CIKKSZÁM

0464 516 0060

ÚJ

rendszámtar-
tó keret

Magas minőségű, strapabíró 
ABS műanyagból. Fekete 
színű, „STIHL TIMBER-
SPORTS®“ felirattal. Párban 
kapható.

CIKKSZÁM

0420 560 0008

ülőpárna

Kényelmes ülőpárna. Habosí-
tott műanyag töltőanyaggal. 
Átmérő: 34 cm. Tépőzárral 
és akasztóhurokkal.

Ø 34 cm

CIKKSZÁM

0464 765 0010

Törölköző

Világos- és sötétszürke színű, 
nagyméretű törölköző. Puha, 
nedvszívó anyagból. Fejszés 
mintával.

70 x 140 cm 

CIKKSZÁM

0420 560 0004

NÉPSZERŰ TERMÉKEK 341

17



a cikkszámok utolsó számjegyei (..) az egyes méreteket jelölik. 

további információk 317. oldalon találhatók.

az igazi stihl 
rajongóknak
ƒ

A STIHL többet jelent egy motorfűrész 
márkánál. A STIHL a természetben vég-
zett munka örömét és a műszaki megol-
dások iránt érzett szenvedélyt is kifejezi.

polár kabát

Fekete színű. 100% poliész-
ter. Hímzett STIHL feliratos 
polár kabát. Álló nyak és 
cipzár, két cipzáras zseb.

MÉRETEK: XS – XXL

CIKKSZÁM

0420 910 00..

STIHL Pulóver

Fekete színű, laza szabású 
pulóver. 60% pamut, 40% 
poliészter. STIHL logó elöl.

MÉRETEK: XS – XXL

CIKKSZÁM

0420 900 03..

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 
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MELEGÍTŐ  
FELSŐ
Magas nyakú melegítő felső. 
100% pamut. „LEGENDARY 
PERFORMANCE“ logó a 
mellrészen.

MÉRETEK: S –XXL

CIKKSZÁM

0420 910 02..
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Softshell 
kabát
Fekete szürke és narancs-
sárga színű kapucnis  
kabát. 96% poliészter,  
4% elasztán. Oldalzsebek,  
STIHL ElastoStart cipzár.

MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 910 01..

STIHL póló

Narancssárga színű. 100% 
pamut. Elöl STIHL logó, 
csíkos minta a jobb ujjon  
és a vállrészen.

MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 900 00..

STIHL póló

Melírozott szürke színű. 90% 
pamut, 10% viszkóz. Elöl 
színes nyomott mintával.

MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 900 01..
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póló

Kényelmes, laza szabású 
póló. Kis STIHL logó 
elöl, nagy „LEGENDARY 
 PERFORMANCE“ felirat 
hátul.

SZÜRKE 
90 % PAMUT,  
10 % VISZKÓZ
MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 900 05..

FEKETE 
100 % PAMUT
MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 900 06..
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ms 500¡ póló

MS 500i fűrész mintájú, 
fekete színű póló.  

SZÜRKE 
90 % PAMUT,  
10 % VISZKÓZ
MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 900 07..

FEKETE 
100 % PAMUT
MÉRETEK: S – XXL

CIKKSZÁM

0420 900 08..
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Baseball  
sapka

Fekete színű. 100% pamut. 
Narancssárga „LEGENDARY 
PERFORMANCE“ logó elöl. 
Állítható méretű.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0420 940 0001
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sapka

Fekete és sötétszürke színű, 
narancssárga varrás díszítés-
sel. 100% pamut. „LEGEN-
DARY PERFORMANCE“ 
emblémával. Állítható 
méretű.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0420 940 0002
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sapka
Fekete-fehér norvég mintás 
sapka, narancssárga bojttal. 
100% akril.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0420 940 0003

Baseball   
sapka
Fekete színű. 100 %  
poliészter. STIHL  
felirat, állítható méret.

MÉRETEK: Egy méret

CIKKSZÁM

0464 015 0030
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pénztárca

Sötétbarna színű pénztárca 
valódi bőrből. STIHL emblé-
ma mintájú belső anyaggal. 
Beépített RFID védelem.

CIKKSZÁM

0420 960 0015

MS 500¡  
modell

Nehéz cinköntvényből 
műanyag részekkel. Eredeti 
színre festett modell átlátszó 
védőbúrában. Schuco márkájú. 
Méretarány: 1:10

CIKKSZÁM

0420 960 000

toll és  
ceruza szett

Golyóstoll és mechanikus 
ceruza fekete ajándékdo-
bozban.

CIKKSZÁM

0420 360 0006

Jegyzetfüzet

DIN A5. Fa mintázatú 
műanyag borító, kockás 
papír.

CIKKSZÁM

0420 360 0003
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STIHL zokni

Speciális Primaloft anyagból 
készült munka- vagy túra-
zokni. 40% gyapjú (merino-, 
mulesing és peszticidmen-
tes), 24% poliakril, 18% 
poliamid, 16% poliészter, 
1% elasztán. Hőmérséklet 
szabályozó anyagból, így biz-
tosítja a lábaknak az ideális 
hőmérsékletet. Különösen 
ajánlott viselet csizmához, 
ekkor érvényesül legjobban 
a Cell Tech technológia 
és a rugalmas csatornák 
által biztosított párnázás, 
nyomáscsökkentés és kiváló 
illeszkedés.

MÉRETEK: 35 – 38

CIKKSZÁM

0420 950 0038

MÉRETEK: 39 – 42

CIKKSZÁM

0420 950 0042

MÉRETEK: 43 – 46

CIKKSZÁM

0420 950 0046
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Automata 
esernyő

Fekete és narancssárga 
színű. 100 % poliészter 
nyersselyem bevonattal. 
Automata esernyő, szélálló 
rendszer, üvegszálas bordá-
zat, gombnyomásra nyílik, 
puha és egyenes markolat.

Ø kb. 112 cm

CIKKSZÁM

0420 360 0004

Összecsukható esernyő

Összecsukható esernyő, kényelmesen befér a kézitáskába is. Fekete 
és narancssárga színű. 100 % poliészter nyersselyem bevonattal. 
Szélálló rendszer, üvegszálas bordázat, gombnyomásra nyílik és 
csukódik, puha markolat. Hossza összecsukva kb. 28 cm

Ø kb. 97 cm

CIKKSZÁM

0420 360 0005

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

automata esernyő bambusz 
nyéllel

Fenntartható anyagból készült automata esernyő. Száraz időben fe-
hér motívummal, amely esős időben megváltoztatja a színét. Szélálló 
rendszer, üvegszálas bordázat, gombnyomásra nyílik.

Ø kb. 112 cm

CIKKSZÁM

0420 960 0014

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

összecsukható esernyő  
bambusz fogantyúval

Összecsukható esernyő bambusz fogantyúval és fém csúccsal. 
100 % poliészter nyersselyem bevonattal (az ÖKO-TEX® Standard 
100 szabvány szerint újrahasznosított műanyagból). Esős időben 
az esernyőn található motívum a Colormagic®-nek köszönhetően 
megváltoztatja a színét.

Ø kb. 98 cm

CIKKSZÁM

0420 960 0015

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

automata 
esernyő fa 
fogantyúval

Kiváló minőségű, strapabíró 
automata esernyő FSC 
tanúsítvánnyal rendelkező 
fa fogantyúval. Üvegszálas 
vázzal. Esős időben a már 
látható két STIHL logó mel-
lett további két STIHL logó 
jelenik meg az ernyőn.

Ø kb. 113 cm

CIKKSZÁM

0420 960 0009

motorfűrész 
alakú usb 
pendrive, 
8 GB

Motorfűrész formájú pendri-
ve 8 GB tárhellyel és 3.0 
csatlakozóval.

CIKKSZÁM

0420 360 0008

Powerbank

Kis méretű powerbank erős 
lítium-ion akkumulátorral, 
strapabíró műanyagból.
Okostelefon, tablet vagy 
kamera töltésére alkalmas.

CIKKSZÁM

0464 580 0010

Fa USB 
pendrive, 
16 GB

Diófából készült pendrive  
16 GB tárhellyel és  
3.0 csatlakozóval.

CIKKSZÁM

0420 360 0007

autós usb 
szivargyújtó 
töltő

Praktikus kiegészítő az 
utazások során. Az autós 
gyorstöltő adapter két USB 
bemenettel és EC tanúsít-
vánnyal rendelkezik.

CIKKSZÁM

0464 579 0000
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ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

motorfűrész 
kulcstartó

Motorfűrész formájú fém 
kulcstartó. Teljes hossz kulcs-
karikával együtt: 9,5 cm

CIKKSZÁM

0420 960 0008

Favágó  
kulcstartó

Kézzel festett kulcstartó. 
Károsanyagmentes PVC.

CIKKSZÁM

0420 960 0002

Motorfűré-
szes kulcs-
tartó, hang-
gal

Motorfűrész formájú kulcs-
tartó hanggal. A kulcskarika 
és a lánc nikkelezett acél. 
Elemmel szállítjuk.

CIKKSZÁM

0420 960 0003

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL KAPHATÓ

betonvágó formájú sörnyitó
Szálcsiszolt fémből készült betonvágó formájú sörnyitó.  
Méret: kb. 90 x 50 x 2 mm

CIKKSZÁM

0420 960 0012

ÚJ – 2020 TAVASZÁTÓL 

KAPHATÓ

fejszés medál

Két fejszét ábrázoló 
medál ródiumozott 925-ös 
ezüstből. Ajándékdobozban 
szállítjuk.

Hossz: 18 mm

CIKKSZÁM

0420 560 0007

Sisak kulcs-
tartó

Akrilból készült, sisak formá-
jú kulcstartó. A kulcskarika 
és a lánc nikkelezett acél.

CIKKSZÁM

0464 118 0020

Kerti törpe

Kockás inges kerti törpe 
STIHL motorfűrésszel. 
Műgyanta.

Tömeg: 500 g  
Magasság: kb. 20 cm

CIKKSZÁM

0420 360 0010

Viharlámpa

Acéllemez, valamint hő-, és 
ütésálló üveg, horganyzott. 
Gravírozott STIHL logó. 
Gyártás helye: Németország. 
Hagyományos lámpaolajjal 
használható.

Égési idő: kb. 20 óra  
Űrtartalom: 340 ml

CIKKSZÁM

0420 360 0001

faanyag ned-
vességmérő 
műszer

A praktikus faanyag nedves-
ségmérővel nemcsak a tűzifa 
vagy a fűrészáru nedvességét 
mérhetjük, hanem akár olyan 
anyagokét is, mint pl. gipsz 
vagy cement. A hordozható 
műszer a környezeti hőmér-
sékletet is mutatja.  
4 db elemmel szállítjuk  
(1.5V, LR44).

CIKKSZÁM

0464 802 0010

bőröndszíj

Fekete színű. 100% poliész-
ter. Szőtt logó díszítés, TSA 
számzár.

CIKKSZÁM

0464 081 0020

motorfűrész 
medál

Motorfűrész formájú medál 
ródiumozott 925-ös ezüst-
ből. A kapoccsal könnyedén 
feltehető karkötőre vagy 
nyakláncra.

CIKKSZÁM

0464 120 0070

NÉPSZERŰ TERMÉKEK 345
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AMÍG A KÉSZLET TART!

fa képeslap 
készlet

Különböző mintájú képesla-
pok bükk rétegelt lemezből. 
A hátoldalon képeslap 
designnal.

2 db/csomag

CIKKSZÁM

0464 177 0010

bögre

Tökéletes méretű porcelán 
bögre kávézáshoz vagy 
teázáshoz. Mosogatógépben 
mosható.

CIKKSZÁM

0464 257 0000

Espresso  
kávés  
készlet

Porcelán, fehér színű. A 
narancssárga műanyag 
gyűrűnek köszönhetően az 
átmelegedett bögre nem 
égeti meg a kezet. STIHL 
logóval. 2 db/csomag.

CIKKSZÁM

0464 257 0040

jegyzetfüzet
A4-es formátumú, fekete 
műbőrkötésű jegyzetfüzet. 
Motorfűrész nyomat az ele-
jén, narancssárga könyvjelző, 
belső zseb.

CIKKSZÁM

0464 555 0020

fa golyós-
toll

Elegáns golyóstoll olajozott 
diófából és ezüstszínű fém-
ből. Kék tollbetéttel.

CIKKSZÁM

0464 516 0080

2 darabos  
söröspohár  
készlet

Függőlegesen gravírozott 
STIHL logó. Mosogatógép-
ben mosható.

Űrtartalom: 0,3 l

2 db/csomag

CIKKSZÁM

0464 767 0010

touchpen  
golyóstoll

Golyóstoll aminek a végén 
található párnával könnyű 
az érintőképernyő kezelése. 
Narancssárga STIHL logóval.

CIKKSZÁM

0464 516 0070

Kuhn Rikon 
kés

Éles konyhai kés erős, széna-
cél pengével és tapadásmen-
tes bevonattal.

CIKKSZÁM

0464 196 0000

NÉPSZERŰ TERMÉKEK346



led elemlámpa

3W-os LED-es elemlámpa. 
Fekete eloxált alumínium ház 
STIHL logós díszítéssel és 
akasztóhurokkal. Elemekkel 
együtt szállítjuk.

CIKKSZÁM

0464 516 0070

Férfi karóra

Strapabíró nemesacél ház, 
fekete színű bőr óraszíj, 
edzett Crystex üveg, 24 órás 
kijelző, stoppfunkció. Jacques 
Lemans márkájú. Vízállóság: 
max. 10 ATM Átmérő: 44 mm

CIKKSZÁM

0464 585 0050

többfunkciós 
férfi karóra

Többfunkciós férfi karóra: 
a klasszikus időkijelzés 
mellett Dualtime funkció, 
dátumkijelző és 24 órás 
kijelző is megtalálható rajta. 
Strapabíró rozsdamentes 
acél ház és bőrszíj. Jacques 
Lemans márkájú.

CIKKSZÁM

0464 585 0060

falióra
Fekete színű óralap, ezüst 
színű számjelzésekkel és óra-
mutatókkal. Jacques Lemans  
márkájú. STIHL és Jacques 
Lemans logóval.

CIKKSZÁM

0464 401 0020

karóra

Limitált kiadású karóra.  
Kis pédányszámban 
készült (összesen 999 db), 
sorszámozott. IP aranyozott 
rozsdamentes acél ház, arany 
óramutatók és számjelzések. 
Kiváló minőségű krokodilmi-
ntás bőrszíj. Jacques Lemans 
márkájú.

CIKKSZÁM

0464 585 0070

AMÍG A KÉSZLET TART!

nyugágy

Narancssárga színű nyugágy 
bükkfa vázzal. A fekvőfelület 
anyaga 100% poliészter. 
FSC tanúsítvány. 

CIKKSZÁM

0464 372 0000

függőágy
Natúr színű. 100% pamut 
(ÖkoTex® Standard). Motor-
fűrész motívum, FSC tanúsít-
vánnyal rendelkező farudak 
gravírozott STIHL logóval.

Teherbírás: 150 kg-ig

CIKKSZÁM

0464 372 0010

Motorfűrész  
alakú sütő-
forma
Fekete színű, szénacél 
anyagból, tapadásmentes 
bevonattal. Motorfűrész 
alakú. 220 C fokig hőálló.

40 x 16 x 4,5 cm

CIKKSZÁM

0420 360 0000

NÉPSZERŰ TERMÉKEK 347
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csúcstechnológia 
a részletekben
ƒ
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1 Akkumulátoros gépek 
ƒ
AKKUMULÁTOR RENDSZEREK

A STIHL gépeken elhelyezett akkumulátor jelzés az innovatív 
akkumulátor-technológiát jelöli. A típus megjelöléséről ismerhetjük 
fel, hogy az adott akkumulátor melyik akkumulátorcsaládba tartozik.  
Az akkumulátorokba kizárólag olyan lítium-ion cellák kerülnek 
beépítésre, amelyek megfelelnek a magas biztonsági előírásoknak. 
Az akkumulátorok akár 1200-szor is teljesen feltölthetők, elenyésző 
kapacitásvesztéssel. A pontos jelölés tájékoztat az akkumulátor 
típusáról és a felhasználási területről, valamint az akkumulátor 
felépítésének módjáról és a teljesítményéről. 

Az AS rendszer gépei AS típusú lítium-ion  
akkumulátorral működnek. A töltöttségi  
szintet a LED lámpák jelzik (kivéve  

  a HSA 25 modellt).

Az AI rendszer gépei beépített lítium-ion  
akkumulátorral rendelkeznek, feltöltésük 
áramforrásra csatlakoztatva történik.  

  A töltöttségi szintet LED lámpák jelzik. 

Az AK rendszer gépeiben cserélhető AK 
lítium-ion akkumulátorok vannak, melyek bár-
melyik AK rendszerű géphez használhatóak.  

  A töltöttségi szintet LED lámpák jelzik.  

Az AP rendszerű gépek az AP és az AR 
akkumulátorokkal kompatibilisek, melyek 
kiemelkedően nagy teljesítményűek és  

  hosszabb munkavégzésre is alkalmasak,  
  így a profik számára is ideális választást  
  jelentenek. 

AKKUMULÁTOR GYORSTÖLTŐRENDSZER

A gyorstöltő készülékek innovatív töltési eljárása akár 30 %-kal  
is lerövidíti a teljes töltési időt egy ugyanolyan töltőáramú  
hagyományos töltőkészülékhez képest. Ezzel együtt ez 
kímélő töltést is garantál, az akkumulátor túltöltése nélkül. 

AKTIVÁLÓKULCS

A beépített akkumulátorral rendelkező gépek 
beindítása kizárólag egy aktiválókulcs segítsé-
gével lehetséges. Ha ezt kihúzzuk, a gép áram 
nélkül marad. A gépek így biztonságosan  
tisztíthatóak, tárolhatóak és szállíthatóak.

STIHL EC TECHNOLÓGIA

A STIHL elektronikus szabályozású, szénkefe nélküli 
elektromotorja (EC) energiahatékonyan és gyakorlatilag 
kopás nélkül működik. A nagy hatásfoknak köszönhetően 

az akkumulátor energiája igazán jelentős munkateljesítménnyé alakul. 
Az elektronikus vezérlés folyamatosan figyeli a villanymotort, üzem 
közben észleli a terhelés változásait és gondoskodik arról, hogy  
a motor mindig az optimális fordulatszám-tartományban működjön.

NEDVES IDŐBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT 

Az ezzel a jellel ellátott STIHL akkumulátoros 
gépek esős időben is használhatóak. Kérjük, 
tartsa be a gépeken található piktogramok figyelmez-

tetéseit és a használati utasítást. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az 
eső, a köd és egyéb csapadék változó intenzitással eshet, és a gépek 
extrém viszonyok között nem használhatóak. Tartsa távol az akkumu-
látorokat a sótartalmú környezettől és a szennyezett folyadékoktól. 
Használat után az akkumulátort meg kell szárítani. A töltőkészülékek 
csak száraz területen alkalmazhatók.

MUNKA HALLÁSVÉDELEM NÉLKÜL 

Az akkumulátor technológiának köszönhe-
tően a gépek különösen zajérzékeny terüle-
teken, például kórházak udvarán, parkokban 

és lakóterületeken végzett munkák esetén kínálnak tökéletes 
megoldást. Kérjük, tartsa be a használati utasítás előírásait.

2 Motorfűrészek és  
magassági ágnyesők 
ƒ
BENZINES MOTORFŰRÉSZEK

EGYKAROS KEZELÉS

Az indítási, üzemi és leállító funkciók mind egyetlen kézzel  
szabályozhatóak.

ELEKTROMOS FOGANTYÚFŰTÉS (W)

Az elektromos fogantyúfűtés száraz és meleg 
kézről, jobb fogásról, és ezáltal kiváló kezelési 
biztonságról gondoskodik. A csőfogantyúban 
és a hátsó markolatban elhelyezett, karbantar-
tást nem igénylő, kopásmentes, igény esetén 
bekapcsolható fűtőfóliák melegen és szárazon  
tartják a fogantyúkat.

ELEKTROMOS KARBURÁTORFŰTÉS (V)

A hőmérsékletfüggő be- és kikapcsolás-vezér-
léssel ellátott elektronikus karburátorfűtés  
téli üzemeltetés esetén megakadályozza  
a karburátor eljegesedését. 

ERGONOMIKUS FOGANTYÚKIALAKÍTÁS

Minden munkavégzési helyzetben lehetővé teszi a fűrész  
kényelmes kezelését.

DÖNTÉSI IRÁNY JELZŐ

A fadöntések jobb iránykontrollja érdekében a döntési irány  
jelző kiemelkedő bordaként került beépítésre a motorfűrész  
formatervezése során.
 

HD2-SZŰRŐ

A HD2-szűrő polietilén szűrőanyagból  
készült, mely akár 70%-kal finomabb pórusú, 
mint egy filc- vagy poliamidszűrő.  Így még  
a legfinomabb port is képes kiszűrni. Ezen-
felül olaj- és víztaszító tulajdonságokkal is 
rendelkezik. A gyorszáras, PET anyagú, kerek 
szűrő lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli 
ki- és beszerelést.
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HÁTSÓ KÉZVÉDELEM

Védi a felhasználó hátsó kengyelben lévő kezét a felverődő  
ágaktól vagy a fűrészlánc részeitől, ha a fűrészlánc leugrana  
vagy elszakadna.
 

KOMPENZÁTOR

Gondoskodik az állandó üzemanyag-levegő keverékről,  
elszennyeződő légszűrő esetén. 

KÉZI ÜZEMANYAG-SZIVATTYÚ

Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL  
motorfűrészeknél és magassági ágnyesőknél 
könnyebb az indítás, amihez kevesebb berán-
tás szükséges. A pumpa megnyomására  
a karburátor megtelik üzemanyaggal, így az 
indításkor azonnal elegendő üzemanyag áll 

rendelkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához. Ezért  
az indításnál lényegesen kevesebb berántás szükséges.

MENNYISÉGSZABÁLYOZÁSÚ OLAJSZIVATTYÚ

A különféle vezetőlemezhosszak, faanyagok és munkaműveletek  
a fűrészelésnél különböző olajmennyiséget igényelhetnek. A meny-
nyiségszabályozású olajszivattyú lehetővé teszi, hogy pontosan és 
igénytől függően beállítható legyen a szállított olaj mennyisége.

OLDALSÓ LÁNCFESZÍTÉS

 
Az oldalsó láncfeszítés a biztonságos  
és egyszerű láncfeszítést szolgálja. 
 
 

 

SZÚRÁSI IRÁNYJELZŐ

A szúróvágások jobb iránykontrollja érdekében 
a szúrási irányjelző kiemelkedő bordaként  
került beépítésre az indítóberendezés  
formatervezése során 

STIHL 2-MIX MOTOR

A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesít-
ményű és takarékos egyben. A kipufogógáz 
és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra 
csökkenti az el nem égett anyagok mennyi-
ségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesít-
ményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.
 

STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

Pontosan kiszámított ütközőzónák csökkentik  
a motor és a fűrészlánc rezgéseinek átvitelét  
a csőfogantyúra és a hátsó fogantyúra.  
A motorfűrész ezáltal érezhetően nyugodtab-
ban fut. Így a munkavégzés erőkímélővé válik, 
és a felhasználó hosszabb ideig dolgozhat.

STIHL ELASTOSTART

Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes 
indítást biztosít, hirtelen fellépő erőcsúcsok 
nélkül. A beépített csillapító elem egyen- 
letesebbé teszi az indítás folyamatát, ami 
jelentős mértékben megkönnyíti az indítást. 

STIHL ERGOSTART (E) 

A STIHL ErgoStart a felére csökkenti  
az indításhoz szükséges erőkifejtést, és  
lassabb berántási sebességet tesz lehetővé.  
Az indítózsinór görgője és a forgattyús tengely 
közötti spirálrugó kiegyenlíti az erőcsúcsokat, 
így ezek szinte nem is érezhetőek a fogantyún. 

STIHL INJECTION (i)
 
 

Az Injection technológia egyszerű kezelhetőséget biztosít a fel- 
használók számára. Nincs többé szükség kombikarra, a gép a Stop 
gomb megnyomásával egy mozdulattal leállítható. A teljesen 
elektronikus motorvezérlés biztosítja a maximális motorteljesítményt 
és az optimális gyorsulást a felhasználási körülményektől függetlenül. 
A vezérlés azonnal kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget  
és az ideális gyűjtási időpontot. A befecskendezés a befecskendező 
szelepen keresztül közvetlenül a forgattyúsházba történik. A könnyű 
kialakítás és a legmodernebb motortechnológia kombinációja 
garantálják a kiváló teljesítménysúlyt és a kompakt designt.

STIHL GYORSLÁNCFESZÍTÉS (B)

A fűrészlánc szerszám nélkül gyorsan  
és könnyedén az állítókerék segítségével 
beállítható. A fedél lelazítása után az 
állítókerék balra fordításával a fűrészlánc 
meglazul, jobbra fordításával pedig meg- 
feszül. A művelet a lánckerék fedelének   
visszaszorításával zárul. 

 
STIHL M-TRONIC (M) 

 
 

A teljesen elektronikus motorirányítás minden üzemállapotban 
szabályozza a gyújtás időpontját és az üzemanyag adagolását  
a külső körülmények, pl. a hőmérséklet, a tengerszint feletti magasság 
és az üzemanyag minőségének figyelembevételével. A motorirányítás 
folyamatosan biztosítja az optimális motorteljesítményt, a magas 
fordulatszámot és a kiváló gyorsulást. A karburátor kézi beállítására  
az M-Tronic esetében nincs többé szükség. A STIHL M-Tronic 
motorirányításnál a kombinált karon mindössze egyetlen indítási 
pozíció található. A már beindított gép azonnal gyorsítható.  
A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag- 
mennyiséget és az üzemanyag adagolását. Ezenfelül az M-Tronic 
képes megjegyezni a legutóbbi használat beállításait. Így minden 
indítás után – azonos külső körülmények esetén – azonnal  
a teljes motorteljesítmény áll rendelkezésre.

ÉRINTŐS LEÁLLÍTÁS

A kezelőkar a kikapcsolás után önállóan visz-
szaugrik az üzemi pozícióba. Az üzemmeleg 
gép ezért akár azonnal újra indítható.
 

 

ÁTLÁTSZÓ ÜZEMANYAGTARTÁLY

A felhasználó gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti az üzemanyag-
szintet anélkül, hogy ki kellene nyitnia a tartályelzárót.
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KÖNNYŰSZERKEZETES VEZETŐLEMEZ

A STIHL E Light és ES Light könnyűszerkezetes vezetőlemezei 
kialakításukban különböznek társaiktól. Az E Light esetében  
nagy felületen kihagyták az elektromosan összehegesztett acél-
lemezeket, helyette üvegszállal erősített poliamidot használtak. 
Ez a vezetőlemezeket különösen erőssé teszi úgy, hogy közben 
a tömegük kicsi marad. Az ES Light esetében az üreges részeket 
kimarták, majd különleges lézeres eljárással hegesztették össze. 
Így rugalmas felső és alsó szerkezettel rendelkező stabil üreges 
rész jött létre. Mindkét kialakítási mód a motorfűrész tömegének 
csökkenését és egyensúlyának javulását eredményezi. Ha a mo-
torfűrészének súlypontja optimális, akkor a kezelő gerincoszlopa 
érezhetően tehermentesül.

VEZETŐLEMEZ-HOSSZÚSÁG

A tényleges vágáshossz rövidebb, mint a megadott lemezhossz.  
Ez minden motorfűrész modellnél eltérő mértékű.
 
STIHL EMATIC RENDSZER 

A STIHL Ematic rendszerrel a lánckenő- 
olaj felhasználása a vágószerkezettől  
és a faanyagtól függően akár 50%-kal is 
csökkenthető az Ematic rendszer nélküli 
hagyományos vezetőlemezekhez képest.  
A rendszer a STIHL Ematic vagy Ematic S 

vezetőlemezből, a STIHL Oilomatic fűrészláncból és egy szabá- 
lyozható adagolású, ill. csökkentett anyagtovábbítású olaj- 
szivattyúból áll. A láncolaj célzottan és veszteség nélkül oda  
kerül, ahol szükség van rá.
 

STIHL ROLLOMATIC E 

A kis orr-részű STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) jellemzői:
•  Orrkerék tíz fogig, négy szegeccsel rögzített orrkerék-csapágy
•  Alacsony visszaütési hajlam
•  Univerzálisan alkalmazható vékony fák kivágásánál és gallya-

zásnál, valamint az erdőgazdálkozdásban max. kb. 3,5 kW-os 
motorfűrészekre szerelve 

A nagy orr-részű STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) jellemzői:
•  Orrkerék legalább tizenegy foggal, hat szegeccsel rögzített 

orrkerék-csapágy
•  Kiváló szúrási teljesítmény
•  Professzionális használatra magas követelményekhez, 3,5 kW-os-

nál nagyobb teljesítményű motorfűrészekkel történő döntéshez 
és daraboláshoz

ORRKERÉK ZÁRT GÖRGŐSCSAPÁGGYAL 

A zárt kivitel megakadályozza a korróziót okozó 
szennyeződés bejutását. Csökkenti a karban-
tartási igényt, így a csapágyban található zsír 
mennyisége a vezetőlemez teljes élettartamára 
elegendő. Ezáltal a csapágy élettartama akár  
80 %-kal hosszabb lehet, mint a nyitott csap- 
ágyas és zsírzó furattal rendelkező vezető- 
lemeznek.

4  Kombirendszer és multirendszer 
ƒ

AUTOMATIKUS DEKOMPRESSZIÓS RENDSZER

A motor berántásakor csökkenti a kompressziós nyomást  
és ezzel a szükséges húzóerőt is. A motor így könnyen  
és erőkímélő módon beindítható.

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR

A speciális tartályelzárónak köszönhetően  
a tartály szerszám nélkül, gyorsan és egy- 
szerűen nyitható és zárható. 

 

ELEKTROMOS FŰRÉSZEK 

TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM  

A túlterhelésnél a villanymotor automatikusan 
lekapcsol, hogy megvédje a gépet a káro- 
sodástól. Az MSE 141 – MSE 210 modellek 
esetében kiold a túlterhelésgomb. Ha rövid 
várakozási idő után a gombot lenyomják,  
a gép újra használatba vehető. Az MSE 250 

modellben elektronika figyeli a motorhőmérsékletet. Ha ez túl 
magas, egy LED pirosan világít. Kb. 1 perc után a motor újra lehűl, 
és a LED kialszik. A fűrész ismét használatba vehető.

3 Vágószerkezetek 
ƒ
FŰRÉSZLÁNCOK

EDZETT SZEGECSSZÁRAK

A STIHL fűrészláncok szegecsszárai induktív
edzéssel készülnek, amely módosítja a fém-
rács szerkezetét. A szegecsek ezáltal kemé-
nyebbé és ellenállóbbá válnak.
 

SIMA FURATOK

A speciális eljárásnak köszönhetően a STIHL fűrészláncok furatai 
tükörsima kivitelűek. Ez megkönnyíti a lánc mozgását és meghosz-
szabbítja az élettartamát.

KEMÉNY KRÓMRÉTEG

Valamennyi STIHL vágófog speciális acélból 
készül. A fogak csúcsai a kopásállóság növelé-
se érdekében elektrolitos eljárással horgany-
zottak. Így a vágófogak hosszabb ideig élesek
maradnak.

NYÚJTÁS

A STIHL fűrészláncokat a gyártás végén bizonyos mér-
tékű húzóterhelésnek teszik ki. Ez a „nyújtás“ minimális-
ra csökkenti a lánc első használatakor bekövetkező  

 nyúlást és növeli a lánc élettartamát.

STIHL OILOMATIC KENŐRENDSZER

A lánc vezetőszemeiben található finom olajcsatornák 
felveszik és a szegecsekhez továbbítják a lánckenőolajat. 
Ezenkívül a vezetőszemekben mindkét oldalon számos 

mélyedés is található, amelyekben a lánckenőolaj megtapad.  
Így az olaj jobban eloszlik a vezetőlemez csúszófelületén, és 10%-
kal jobb kenést eredményez, mint más, mélyedések nélküli láncok 
esetében. 

VEZETŐLEMEZEK

CSERÉLHETŐ LEMEZCSÚCS 

Kopás esetén a teljes lemezcsúcs – a görgős-
csapággyal együtt (Rollomatic ES és Rollo- 
matic ES Light) – egyszerűen kicserélhető.
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KÖRFOGANTYÚ (R) LÉPÉSHATÁROLÓVAL

A körfogantyús modelleknél lépéshatároló 
gondoskodik arról, hogy a láb ne kerülhessen 
túl közel a késekhez vagy a nyírófejekhez  
a munka során.
 

GYORSCSATLAKOZÓ SZORÍTÓCSAVARRAL  
Az innovatív gyorscsatlakozónak köszönhetően 
a kombimotorok és kombiszerszámok  
gyorsan, szerszám nélkül szedhetők szét  
és csatlakoztathatók össze.

 
5 Robotfűnyírók, fűnyírógépek,
fűnyíró traktorok és gyepszel-
lőztetők 
ƒ
ROBOTFŰNYÍRÓK 

DINAMIKUS NYÍRÁSI TERV

A dinamikus nyírási terv az iMOW robotfűnyíró heti aktív idejét 
jeleníti meg. Az akítv idő alatt a robotfűnyíró saját maga osztja be 
a munkidőt és tölti fel az akkumulátort. Amennyiben csapadékos 
időjárás esetén kimarad egy nyírási szakasz, úgy kiesett időt a gép 
később a heti terven belül be tudja pótolni.
 
KOMFORT TOLÓKAR

Az ergonomikus testtartás érdekében a kom-
fort tolókar magassága a testmagassághoz 
igazítható. A fűnyíró gép helytakarékos  
tárolásához és szállításához a tolókar lehajtha-
tó. Ezenfelül a fűgyűjtő kosár is kényelmesen 
kiemelhető.

Multi-KÉS

Speciális kialakításának köszönhetően egyaránt alkalmas gyűjtésre, 
oldalsó kidobásra és mulcsozásra is. Ennek köszönhetően nincs 
szükség a kés cseréjére.
 
TELÍTETTSÉG JELZŐ
A kések által keletkező légáram megemeli a telítettség jelzőt, 
amely túl alacsony légáramnál nyugalmi állapotra esik vissza, ezzel 
jelezve az űrítés esedékességét. A töltöttség jelző optimális légá-
ram esetén működik megfelelően. A nedves vagy túl magas fű, az 
alacsony vágásszint, az erőteljes szennyeződés kedvezőtlen hatás-
sal lehetnek a légáramra és így a telítettség jelző működésére is.

NAGYON PUHA MARKOLAT 

Az ergonomikus kialakítású puha markolat kellemes fogást biztosít. 

VARIO-HAJTÁS

A kerékhajtás sebessége a motor fordulatszá-
mától függetlenül, közvetlenül a tolókarról, 
fokozat nélkül szabályozható, így a vágástelje-
sítmény állandó marad.
 

 

 

FŰNYÍRÓ TRAKTOROK 

REZGÉSCSILLAPÍTÓ ELEMEK

A rezgéscsillapító elemek nemcsak a vezetőülésben csökkentik  
a rezgéseket, hanem a kormánynál és a gép padlójánál is.

6 SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS KASZÁK 
ƒ
AUTOMATIKUS DEKOMPRESSZIÓS RENDSZER

A motor berántásakor csökkenti a kompressziós nyomást és ezzel 
a berántáshoz szükséges húzóerőt is. A motor így könnyen és 
erőkímélő módon beindítható.

ECOSPEED

Az ECOSPEED funkcióval a motoros kasza takarékosabb 
üzemmódba kapcsolható. Az állítókerék mínusz irányba történő 
fordítása csökkenti a maximális motorfordulatszámot. Így a kasza 
csak részterhelés alatt működik, azonban a gázkar erősebb meg-
nyomásával a korlátozás bármikor visszaállítható. A részterhelés 
alatti működés során alacsonyabb a fogyasztás illetve a felvett 
energia, és egy tankkal illetve akkumulátortöltéssel jelentősen 
hosszabb ideig lehet dolgozni. Természetesen a gép részterhelés 
alatt érezhetően alacsonyabb fordulatszámon jár, mint amikor 
teljes gázzal működik. 

ERGONOMIKUS KÉTKAROS FOGANTYÚ

A kétkaros fogantyú lehetővé teszi a nyírás 
során a természetes kaszáló mozdulatot – ez 
akkor fontos, ha a feladat nagyobb területek 
nyírása. Az ADVANCE PLUS univerzális he-
vederrel vagy az ADVANCE PLUS erdészeti 
vállhevederrel és a megfelelő szerszámmal 

kombinálva a nyírás még kevesebb erőkifejtést igényel.

DAMILOK

A különböző geometriájú és vastagságú 
damilok különböző felhasználási területekre 
alkalmasak. A spirális alakban a damilba sajtolt 
horony révén egyes damilok csendesebbek 
a hagyományos, kör keresztmetszetű dami-
loknál. A damil felületén található mélyedés 

megtöri az egyenletes légáramot. Mivel így örvény keletkezik,  
a sípolás ereje lecsökken, és a nyírás lényegesen halkabbá válik.
 

FOGANTYÚBEÁLLÍTÁS

Az ergonomikus kétkaros fogantyú a köz-
ponti szárnycsavar segítségével egyszerűen, 
szerszám nélkül beállítható. A fogantyú szállí-
táshoz és a helytakarékos tároláshoz 90°-ban 
elforgatható.

STIHL 2-MIX MOTOR

A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesít-
ményű és takarékos egyben. A kipufogógáz 
és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra 
csökkenti az el nem égett anyagok mennyi-
ségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesít-
ményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást. 
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SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁRAK

Szabadalmaztatott speciális zár üzemanyag- és olajtartályokhoz.  
Az ezzel ellátott motoros gépek tankjai gyorsan, nagyobb erő- 
kifejtés nélkül és szerszám nélkül nyithatóak és zárhatóak

FORGATHATÓ TÖBBFUNKCIÓS MARKOLAT

A forgatható markolat optimális fogást bizto-
sít minden alkalmazás során – az egyszerű és 
megbízható kezelés érdekében.

HS 82 R ÉS HSA 94 R, 

IDŐSEBB ÁGAK VÁGÁSÁHOZ (R)

Nagyméretű idősebb hajtások és vastagabb
sövények visszavágásához:
• Nagy fogtávolság
• Nagy fogak
• Hajtóműáttétel nagy vágóerővelt

ECOSPEED

Az ECOSPEED funkcióval a sövényvágó takarékosabb üzemmódba 
kapcsolható. Az állítókerék mínusz irányba történő fordítása 
csökkenti a maximális motorfordulatszámot. Így a sövényvágó csak 
részterhelés alatt működik, azonban a gázkar erősebb megnyo-
másával a korlátozás bármikor visszaállítható. A részterhelés alatti 
működés során alacsonyabb a fogyasztás és egy tankkal, illetve 
akkumulátortöltéssel jelentősen hosszabb ideig lehet dolgozni. 
Természetesen a gép részterhelés alatt érezhetően alacsonyabb 
fordulatszámon jár, mint amikor teljes gázzal működik.

GYORSÁLLÍTÓ RENDSZER

A kés 145°-ban (HL 92),  
115°-ban (HLA 65, HLA 85) és 
125°-ban (HLE 71)  
fokozatok szerint két irányban beállítható, 
a gép szállításához pedig a védőcsővel párhu-
zamos helyzetbe hajtható és rögzíthető.

KÖRFOGANTYÚ

A kompakt körfogantyú megkönnyíti a szűk helyeken történő 
használatot.
 
8 Kerti aprítógépek 
ƒ 
FORGÁSIRÁNYVÁLTÓ TECHNOLÓGIA 

A forgókapcsolóval megváltoztatható az aprítókések forgásiránya.  
A jobbra forgó vágókésekkel apríthatók fel a fás szárú anyagok  
(pl. ágak), míg a balra forgó tépőkésekkel a lágy növényi hulladékok 
alakíthatók át komposztálható anyaggá. Az aprítandó anyag fajtája 
szerinti megkülönböztetés a hatékony munkavégzést szolgálja.
 
9 Motoros kapálógépek 
ƒ 
REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER 

A rezgéscsillapító rendszert a tolókar rögzítésébe építettük, mely 
csökkenti a tolókarra jutó rezgést, így a gép irányítása hosszú 
távon kisebb erőkifejtést igényel.

STIHL 4-MIX® MOTOR

A STIHL 4-MIX® motor a megszokott benzin-olaj keverékkel (1:50) 
működik. A benzin-olaj tartalmú gázelegy a hengerben egy elkerülő 
csatornán keresztül kerül a motorba, így biztosítva a teljes kenést. 
Ennek a keveréknek köszönhetően nincs szükség a motorban olyan 
alkatrészekre, mint az olajpumpa, olajtartály vagy az olajteknő. 
 
STIHL M-TRONIC (M) 

 
 

A teljesen elektronikus motorirányítás minden 
üzemállapotban szabályozza a gyújtás idő- 
pontját és az üzemanyag adagolását a külső 
körülmények, pl. a hőmérséklet, a tengerszint 
feletti magasság és az üzemanyag minősé- 
gének figyelembevételével. A motorirányítás 

folyamatosan biztosítja az optimális motorteljesítményt, a magas 
fordulatszámot és a kiváló gyorsulást. A karburátor kézi beállí- 
tására az M-Tronic esetében nincs többé szükség. A STIHL 
M-Tronic motorirányításnál a kombinált karon mindössze egyetlen 
indítási pozíció található. A már beindított gép azonnal gyorsítható. 
A rendszer pontosan kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyisé-
get és az üzemanyag adagolását. Ezenfelül az M-Tronic képes 
megjegyezni a legutóbbi használat beállításait. Így minden indítás 
után – azonos külső körülmények esetén – azonnal a teljes 
motorteljesítmény áll rendelkezésre.

7 Sövénynyírók és sövényvágók 
ƒ
ÜTKÖZÉSVÉDŐ

A T alakú acéllemez elemet két csavar rögzíti
a kés végéhez. Védi a sövénynyíró kés csúcsát 
a sérülésektől és megkönnyíti a fal mentén és 
talajközelben végzett munkát. A védő nagyon 
egyszerűen cserélhető.
 

 

KÖNNYŰ HAJTÓMŰ

A STIHL motoros gépeinél a magnézium fontos alapanyag. A mag- 
nézium egyharmaddal könnyebb, mint az alumínium. Más fémekkel 
összehasonlítva a magnézium a fröccsöntési eljárás során könnyen 
és pontosan alakítható ki, pl. motorházak esetén. Kiválóan alkalmas 
anyag arra, hogy könnyű és mégis erőteljes motoregységeket gyárt-
sanak belőle. Ezenfelül újrahasznosítható, vagyis az elhasználódott 
részek minőségromlás nélkül beolvaszthatóak és újrahasznosíthatóak.

KÉZI ÜZEMANYAG-SZIVATTYÚ

Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL 
sövénynyíróknál és sövényvágóknál könnyebb 
az indítás, amelyhez kevesebb berántás 
szükséges. A pumpa megnyomására a kar- 
burátor megtelik üzemanyaggal, így az indí- 
táskor azonnal elegendő üzemanyag áll ren- 

delkezésre a levegő-üzemanyag keverék előállításához, aminek 
köszönhetően lényegesen kevesebb berántás szükséges.
 

STIHL ERGOSTART (E)

Az indítózsinór görgője és a forgattyús 
tengely közti spirálrugó kiegyenlíti az erő-
csúcsokat, így az indításnál nincs szükség az 
indítózsinór hirtelen megrántására. Az indítási 
folyamat így kényelmesebb, nincs szükség 
nagy erőkifejtésre. 
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KAPAKÉSEK

A kapakések a speciálisan kifejlesztett alakjuknak köszönhetően 
optimális sorrendben hatolnak bele a talajba a lehető leghatéko-
nyabb kapálás érdekében. 
 
10 Tisztítógépek 
ƒ
FÚVÓGÉPEK

ERESZCSATORNA-TISZTÍTÓ KÉSZLET 

A fúvógépekhez és lombszívó szecskavágók-
hoz használható praktikus, kb. 3 méter hosszú
ereszcsatorna-tisztító készlet még a nehezen
elérhető helyeken is lehetővé teszi az eresz-
csatorna tisztítását.

KATALIZÁTOR (D)

Jelentősen csökkenti a füstgázban a káros alkotóelemek mennyi-
ségét.

KÉZI ÜZEMANYAG-SZIVATTYÚ

Az üzemanyag-szivattyúval ellátott STIHL fúvógépeknél könnyebb 
az indítás, amihez kevesebb berántás szükséges. A pumpa meg-
nyomására a karburátor megtelik üzemanyaggal, így az indításkor 
azonnal elegendő üzemanyag áll rendelkezésre a levegő-üzem-
anyag keverék előállításához. Ezért az indításnál lényegesen 
kevesebb berántás szükséges.

STIHL ELASTOSTART 

Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, 
hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem 
egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, így jelentős mértékben 
megkönnyíti az indítást.

LOMBSZÍVÓ SZECSKAVÁGÓK

SZECSKÁZÓ CSILLAG

A lehullott falevelek megfelelő aprítását
a kiváló minőségű acélból készült szecskázó
csillag biztosítja az SH 86 típusnál. 
 
 
 

SEPRŐGÉPEK

INTELLIGENS SEPRÉSI ELV – STIHL MULTICLEAN  

SEPRŐRENDSZER 

A tányérseprű a seprőgép első részével szedi fel a piszkot, így  
a sepert anyag nem tud beszorulni a készülék alá.

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

TELESZKÓPOS ALUMÍNIUM FOGANTYÚ

A kényelmes szállítás, illetve a különösen hely-
takarékos tárolás érdekében az alumínium
fogantyú kihúzható és összetolható.
 

ELCSAVARODÁSGÁTLÓ CSATLAKOZÓ

 Megakadályozza a nagynyomású tömlő elcsavarodását, így  
az mindig teljes hosszban használható.

KETTŐS ACÉLCSŐ TARTÓ

A két acél szórócsőnek a gépen történő praktikus elhelyezéséhez.

TARTÓ LAPOS TEXTILTÖMLŐHÖZ 

A készletben található kazettában a lapos textiltömlő közvetlenül 
a géphez erősíthető. Így az egyszerűen elpakolható, ugyanakkor 
pedig gyorsan üzemkész állapotba is helyezhető.

FELHAJTHATÓ ELÜLSŐ BURKOLAT 

Az elülső fedél alatt beépített fúvókatartók 
segítségével biztonságosan és a szennyező-
déstől védetten lehet tárolni a forgó és  
a lapos fúvókát. Így mindkét fúvóka gyorsan 
elhelyezhető, ha viszont szükség van rájuk, 
akkor gyorsan kéznél vannak.

NYOMÁSMÉRŐ

A nyomásmérő segítségével optimális módon
figyelhetjük az aktuális üzemi nyomást.

TISZTÍTÓSZER-ADAGOLÓ RENDSZER

Az adagolórendszerrel megfelelő mennyiségű tisztítószert lehet 
a vízhez keverni. Ez egyrészt környezetkímélő, másrészt pedig 
nagyon gazdaságos módszer is. A tisztítószertartállyal felszerelt 
modellek kivétel nélkül képesek arra, hogy a tartályból szívják fel  
a tisztítószert.

BIZTONSÁGI MEGSZAKÍTÓ

Ha a biztonsági megszakítóval felszerelt bekapcsolt nagynyomású 
mosót nem használják, akkor a megszakító 30 perc elteltével auto-
matikusan leválasztja azt az elektromos hálózatról.
 

KAZETTÁS LAPOS TEXTILTÖMLŐ

Könnyű és rugalmas kisnyomású tömlő  
a magasnyomású mosó vízcsaphoz való csat-
lakoztatásához. A készletben található kazetta 
segítségével a textil anyagú lapos tömlő nem-
csak kényelmesen le- és felcsévélhető, hanem 
helytakarékos módon tárolható is közvetlenül  
a gépen. Ezáltal a magasnyomású mosó gyor-
san használatba vehető.

PORSZÍVÓ

ADAPTER ELEKTROMOS SZERSZÁMHOZ 

Az adapter segítségével az elektromos  
szerszám közvetlenül összekapcsolható  
a szívótömlővel. Ezáltal biztosított a por  
és a szennyeződés azonnali elszívása  
a fúrás, fűrészelés vagy csiszolás során.

GYORSCSATLAKOZÓS NEMESACÉL CSŐMARKOLAT

A gyárilag beépített gyorscsatlakozó lehetővé teszi a szívótömlő 
villámgyors felszerelését a csőmarkolatra.

TÖBBLÉPCSŐS SZŰRŐRENDSZER

A szűrőzsák és szűrőelem kombinációja lehetővé teszi a még 
nagyobb mértékű szétválasztást. 

UTÁNFUTÁS-KAPCSOLÁS

A gép a kikapcsolását követően egy ideig még tovább működik. 
Ezáltal a gép kiszívja a csőben még visszamaradt port.
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LÁGYINDÍTÁS

A lágyindítás az indítóáram korlátozására szolgál és meghosszab-
bítja a motor élettartamát.

11 Permetezőgépek  
és kézi permetezők 
ƒ
LAPOS SZÓRÓFEJ

• Területek és sorok permetezésére
•  Virágágyásoknál, valamint zöldség- és 

gyümölcstermesztéshez használható
•  Ideális rovarölő, gyomirtó és gombaölő szerek  

nagyobb területen történő kijuttatására

ÜREGES-KÚPOS SZÓRÓFEJ

• Bokrok, fák, egyedi növények kezelésére
•  Ideális rovarölő, gyomirtó és gombaölő szerek  

egyedi növényekre történő kijuttatására a kertben
• A szer alulról és felülről is a növényekre vagy  

    a levelekre permetezhető
 

ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA

•  Változó feltételekhez és különféle felhasználási 
módokhoz állítható

•  Állítható szórásszög az optimális szóráskép eléréséhez, 
a teljes sugártól (0°) az üreges-kúpos sugárig (90°)

TELJES KÚPOS FÚVÓKA

•  Egyedileg táplált növények kezeléséhez
•  Ideális pl. rágáskár elleni védőszerek és növényirtó-

szerek finom adagolásához
•  Alkalmas speciális anyagok kijuttatásához az épí-

tőiparban

STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A STIHL antivibrációs rendszer csökkenti a motor rezgéseinek átvi-
telét a tartóvázra, ezáltal tehermentesíti a felhasználó hátizomzatát.

12 vágótárcsás gépek
és talajfúró gépek 
ƒ 
STIHL 2-MIX motor

A 2-MIX technológiájú motor nagy teljesít-
ményű és takarékos egyben. A kipufogógáz
és a friss gázelegy elkülönítése minimálisra
csökkenti az el nem égett anyagok mennyi-
ségét a kipufogógázban. Ez növeli a teljesít-
ményt és egyúttal csökkenti a fogyasztást.

STIHL ElastoStart
Ez a különleges berántó szerkezet egyenletes indítást biztosít, 
hirtelen fellépő erőcsúcsok nélkül. A beépített csillapító elem 
egyenletesebbé teszi az indítás folyamatát, így jelentős mértékben 
megkönnyíti az indítást.
 

VÁGÓTÁRCSÁS GÉPEK

ELEKTRONIKUS VÍZSZABÁLYOZÁS

Járó motor mellett a kezelő a gomb segítségével kapcsolhatja be 
az elektronikus vízszabályozást. Ekkor a vízadagolás vágás közben 
a fordulatszám függvényében automatikusan bekapcsol. A víz 

mennyisége egyszerűen a +/- gombok segítsé-
gével szabályozható, így egy gombnyomással 
biztosítható az optimális pormegkötés. A me-
móriafunkció automatikusan biztosítja a motor 
újraindítása után a legutolsó használat során 
beállított vízmennyiséget. Így a leállítás után is 
azonnal folytatható a munka anélkül, hogy  
a vízmennyiséget újból be kellene állítani.
 

FÉLAUTOMATA ÉKSZÍJÁLLÍTÁS

A mindig azonos feszességet biztosító könnyű utánállítás növeli  
a szíjak és a tengelyek csapágyazásának élettartamát.

HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ LÉGSZŰRŐRENDSZER

CIKLON RENDSZERŰ ELŐLEVÁLASZTÁSSAL

Az innovatív, ciklonos megoldású előlevá-
lasztónak köszönhetően a szűrőt nem kell 
naponta tisztítani és annak élettartama is 
rendkívül hosszú. A rendszer már az első 
fokozatban biztosítja a beszívott levegőben 
lévő porrészecskék kb. 80%-ának leválasztá-

sát. A szokásos rendszerekkel ellentétben a leválasztott por nem  
a szűrőben gyűlik össze, hanem az előleválasztó ciklon elkülöníti  
és visszajuttatja a levegőbe.

GYORSRÖGZÍTŐ RENDSZER

A STIHL vágótárcsás gép vezetőkocsira történő gyors és egyszerű, 
szerszám nélkül fel-, illetve leszereléséhez.

VÉDŐSZEGMENSEK VÁGÓTÁRCSÁKNÁL

A védőszegmensek az aszfalt vágásakor védik a többi szegmenst  
a nagyobb mértékű kopástól a lézerhegesztéseknél. Ezenfelül 
megakadályozzák az egyenetlen kopást a szegmens jobb és bal 
oldalán, így a vágótárcsa nem akad el vágás közben

STIHL INJECTION (i)
 
 

Az Injection technológia egyszerű kezelhetőséget biztosít a fel- 
használók számára. Nincs többé szükség kombikarra, a gép a Stop 
gomb megnyomásával egy mozdulattal leállítható. A teljesen 
elektronikus motorvezérlés biztosítja a maximális motorteljesítményt 
és az optimális gyorsulást a felhasználási körülményektől függetlenül. 
A vezérlés azonnal kiszámolja a szükséges üzemanyag-mennyiséget és 
az ideális gyűjtási időpontot. A befecskendezés a befecskendező 
szelepen keresztül közvetlenül a forgattyúsházba történik. A könnyű 
kialakítás és a legmodernebb motortechnológia kombinációja 
garantálják a kiváló teljesítménysúlyt és a kompakt designt.

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR  

A tartályelzárót egyszerre benyomva és csavarva lehet kinyitni 
akár védőkesztyűben is. A kettős tömítésnek köszönhetően  
a szennyeződés nem juthat be a bezintartályba.
 
MÉLYSÉGÜTKÖZŐ

A vágási mélység felső fogantyútól történő precíz beállításához.
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TALAJFÚRÓ GÉPEK

BEHAJTHATÓ KERET

A BT 360 kétemberes fúrógép kerete lehajt-
ható, így a gép helytakarékosan szállítható és 
tárolható.

TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ

Az ergonomikus többfunkciós fogantyú  
a talajfúró gép keretmarkolatába van integ- 
rálva. Így a leállítás, vagy a gázadás egy  
kézzel lehetséges.  

 

QUICKSTOP-FÚRÓFÉK

A QuickStop fúrófék a kezelő combjával hoz-
ható működésbe a fúró elakadásakor, amely 
ekkor azonnal leállítja a fúrószárat. Ezenfelül 
a fúrófék a forgásblokkoló szerepét is betölti. 
A beszorult fúró egyszerűen, az óramutató 
járásával ellentétes irányban kiforgatható  
a talajból.

STIHL 4-MIX®-MOTOR

A STIHL 4-MIX® motor a megszokott benzin-olaj keverékkel (1:50) 
működik. A benzin-olaj tartalmú gázelegy a hengerben egy elkerülő 
csatornán keresztül kerül a motorba, így biztosítva a teljes kenést. 
Ennek a keveréknek köszönhetően nincs szükség a motorban olyan 
alkatrészekre, mint az olajpumpa, olajtartály vagy az olajteknő.

13 Szerszámok és erdészeti  
kellékek 
ƒ 
AMBOSS-VÁGÁS 

A vágó penge és a széles ellentartó penge közvetlenül 
egymáson találkozik. A széles ellentartó pengét ezért 
„Amboss”-nak („üllő”) is nevezik. Az egyenes száraz és 
kemény hajtást könnyen átvágja, mivel a vágás során  
a keresztirányú erők alig játszanak szerepet.

BYPASS-VÁGÁS

Ennél az elvnél a penge és az ellentartó penge a vá- 
gásnál röviden elcsúszik egymáson. Az így létrejövő 
vágás teljesen sima, anélkül, hogy a hajtást összezúzná. 
A Bypass vágást általában a zöld ágaknál érdemes 

alkalmazni. Kemény fával végzett hosszabb munkáknál a nagyobb 
erőkifejtés miatt az Amboss ollók használata ajánlott.

ÜTÉSVÉDŐ ÉS CSAVARKÖTÉSŰ BIZTOSÍTÓLEMEZ

A hosszú nyélvédő acélhüvely, a gyűrűs ék, a biztosítólemez és  
a biztosítócsavar kombinációjának köszönhetően a fejsze fej és  
a nyél egységgé forr össze, rendkívül stabil kapcsolatot hozva létre:
•  A szerszám hosszabb élettartamú,  

ezáltal kedvezőbb ár-érték arányú
•  Kiemelkedő munkabiztonság

14 Egyéni védőfelszerelések 
ƒ 
EN 343 ESŐVÉDELEM

A STIHL időjárásálló ruházat a szabadban végzett munka során kívülről 
véd a csapadéktól és a széltől, egyúttal kényelmes viseletet biztosít, 
melynek során kivezeti az elpárolgó izzadságot. Az EN 343 mindkét 
paramétert feltünteti a vízállóság (a felső szám) és a vízpára-áteresztés 
(az alsó szám) formájában. Mindkettőnek három fokozata van, melyek-
ből a 3. osztály biztosítja a legjobb vízállóságot. A varrásokat vízhatlan 
hegesztés takarja. Példa:

3 = Vízállóság:  EN 343 3. osztály
3 = Vízpára-áteresztés:  EN 343 3. osztály

EN 381 VÁGÁSVÉDELEM

A STIHL vágásvédelem a STIHL számára 
fejlesztett vágásvédő anyagokból áll. A STIHL 
védőfelszereléseit olyan elismert európai be-
vizsgáló intézetek tesztelik, mint a SMP vagy 
a KWF. A vágásvédelem több rétegből áll, 
könnyű és jól szellőző. Ha a fűrészlánc elvágja 

a felső rétegeket, akkor ez anyagszálakat tép ki, amelyek blokkol-
ják a vágószerkezet mozgó alkatrészeit. Ezáltal a lánc megáll, és 
nagymértékben csökken a sérülés kockázata. Az Ön tájékoztatása 
céljából a STIHL vágásvédelemmel ellátott termékeit ebben  
a katalógusban a következő piktogrammal jelöltük: 

  Az EN 381 szabványhoz hasonlóan tesztelve  

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: 

Egyetlen védőfelszerelés sem nyújthat tökéletes védelmet a sérü- 
lések ellen. Az egyéni védőfelszerelés nem pótolhatja a bizton-
ságos munkatechnikát, ezért feltétlenül be kell tartani az adott 
motoros gép és védőfelszerelés használati útmutatójában található 
biztonsági tudnivalókat, valamint az adott országban érvényes 
balesetmegelőzési előírásokat

VÁGÁSVÉDELEM VÉDŐRUHÁZATON

A vágásvédelemmel ellátott területeket a vágásvédelemmel ellátott 
védőruházatokon a DIN EN 381 szabványnak megfelelően fekete 
piktogrammal jelöltük. Különböző vágásvédelmi osztályok léteznek: 
Védelmi szint: 0 (16 m/s)
Védelmi szint: 1 (20 m/s)
Védelmi szint: 2 (24 m/s)
Védelmi szint: 3 (28 m/s). 
A KWF az 1-es védelmi szintet javasolja. A termékjellemzők átte-
kintése a 281. oldalon található.

A MODELL C MODELL

Elülső oldal/
Hátoldal

Elülső oldal/
Hátoldal

Fent: hátoldal, lent: elülső oldal  
(kiegészítő védelemmel a hasi részen)
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VÁGÁSVÉDELEMMEL ELLÁTOTT TERÜLETEK A MOTORFŰ-

RÉSZES MUNKÁKHOZ VALÓ LÁBBELIKNÉL

Vágásvédő anyag

Acél orrbetét

EN 471 ÉS EN ISO 20471 FÉNYVISSZAVERŐ ÖLTÖZET

Mindkét irányelv meghatározza a figyelmeztető szín (a nappali
láthatóságért) és a fényvisszaverő csíkok (az éjjeli láthatóságért)
minimális mértékét és ezeket három osztályba sorolja, ahol a 3.
osztályban a legmagasabb a láthatósági hatás. Nadrág és kabát
viselésekor magasabb védelmi osztály biztosított, mivel nagyobb
a figyelmeztető szín és a fényvisszaverő csíkok felülete. Példa:

3 = Figyelemfelkeltő szín: EN 471 3. osztály
2 = Fényvisszaverő anyag: EN 471 2. osztály

2 = Figyelemfelkeltő szín  
és fényvisszaverő anyag: EN 20471 2. osztály

SNR ÉRTÉK

A Simplified Noise Reduction (egyszerűsített zajszintcsökkentés)  
az adott fülvédő által biztosított általános zajcsillapítás. Minél maga-
sabb az SNR érték, annál eredményesebb a zajcsillapítás. A STIHL 
motoros gépeinek egyik fontos jellemzője az M-érték. További 
információk a STIHL weboldalon találhatók.

UV-VÉDELEM

Az UV védőfaktor (UPF) azt jelöli, hogy 
napvédő textiliát használó vagy UV védőru-
házatot viselő személyek mennyivel hosszabb 
ideig tartózkodhatnak a napon anélkül, hogy  
a bőrük károsodna. Az UPF hasonlít a napvé-
dő krémek fényvédő faktorára (SPF). Például 
az UPF 20 faktorú textil anyaggal védett,  
1. típusú bőrrel rendelkező személy a leg- 
intenzívebb napsugárzás mellett húszszor 
annyi ideig tartózkodhat a napon, mint  

védőanyag nélkül, anélkül, hogy fennállna a bőrkárosodás kocká- 
zata. Az EN 13758-2 szabványban szereplő skála UPF 40-ig tar-
talmaz védelmi értékeket. A 801 számú UV szabványban szereplő 
skála további értékeket is tartalmaz.
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 Facebook 

 Instagram

 www.stihl.hu

 www.stihlnemzedekek.hu

 Nézze meg videóinkat a YouTube csatornánkon!

KERESSE FEL ONLINE OLDALAINKAT!

AZ ÖN STIHL KISZOLGÁLÓ PARTNERE

A STIHL szakkereskedőknél jó kezekben van – legyen szó tanács-
adásról, eligazításról vagy szervizelésről. A szakkereskedő tanácsot 
ad Önnek az igényeinek leginkább megfelelő gép kiválasztásánál, 
hasznos tippeket ad a szakszerű és helyes használathoz, továbbá 
professzionális műszaki kiszolgálást biztosít. Így hosszú ideig örömét 
lelheti STIHL motoros gépében. 

EREDETI STIHL ALKATRÉSZEK

A STIHL motoros gépeinek nagyfokú megbízhatósága még extrém 
igénybevétel esetén is magától értetődő. Amen nyiben gépe mégis meg-

hibásodna, nincs oka aggodalomra, a STIHL szakkereskedőknél eredeti 

pótalkatrészek kaphatók, amelyek döntően hozzájárulnak a motoros 

gépek teljesítményéhez, biztonságához és élettartamához.  
Az eredeti alkatrészek a STIHL feliratról vagy a pótalkatré-

szeket jelölő S szimbólumról ismerhetők fel.

ELLENŐRZÖTT STIHL-MINŐSÉG

A STIHL motoros gépeinek magas színvonalát a vállalat valamennyi 
területén érvényesített szigorú minőségi követelmények biztosít-
ják. Ezzel a STIHL teljesíti az ISO 9001 és ISO 14001 nemzetközi 
minőség- és környezetirányítási szabványok követelményeit.  
A STIHL folyamatosan dolgozik a gépek továbbfejlesztésén, ezért 
fenntartjuk a szállítási tartalom megváltoztatásának jogát a forma, 
a műszaki kialakítás és a felszereltség tekintetében. 

Legyen szó fűrészelésről, fűnyírásról és vágásról, tisztításról, építésről vagy bontásról – a STIHL minden felhasználó-
ját kiemelkedő minőséggel és megbízhatósággal nyűgözi le. Azért, hogy az Ön STIHL termékek iránti elégedettsé-
gét a jövőben is fenntarthassuk, termékeinket kizárólag az Ön közelében is megtalálható szakképzett szakkereske-
dőnél vásárolhatja meg.

MÁRKAVÉDELEM

Termékeink minősége és ügyfeleink biztonsága számunkra a legfon-
tosabb. Az ANDREAS STIHL AG & Co. KG bejegyzett márkajelzései 
az alábbiak:

STIHL logó    

STIHL alkatrész logó    

Narancssárga / Szürke színkombináció  

AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

Minden termék, amelyben mozgó alkatrészek vannak, a nem rendel-
tetésszerű vagy a nem szakszerű használat esetén veszély forrása 
lehet. Ezért kérjük, mindig gondosan olvassa el a termék használati 
útmutatóját az első üzembe helyezés, illetve a termék használata 
előtt, és maradéktalanul tartsa be a biztonsági előírásokat.
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A STIHL TERMÉKEKET TÖBB HIVATALOS INTÉZET IS RENDSZERESEN 
ELLENŐRZI

Ezeket a vizsgálatokat saját tesztprogramjaink folytatásának tekintjük, a semleges intézetek véleményét 
kiemelten kezeljük - nem utolsósorban ügyfeleink érdekében. Az intézetek a tanúsító jelek kiadásával iga-
zolják a STIHL termékek magas minőségi színvonalát és példás biztonságtechnikai kialakítását. A vibrációs 
hatásokról szóló 2002/44/EK irányelv teljesítéséről további információk a www.stihl.com/vib weboldalon 
találhatók.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.  Jelen katalógus 2020. január 1-től érvényes. 

2.  Jelen katalógus megjelenésével minden 
korábbi katalógus érvényét veszti.  

3.  Jelen katalógus adatai, leírásai vagy ábrái 
alapján nem lehet igényeket érvényesíteni.  
A műszaki jellemzők, a forma és a kivitel 
tekintetében a változás jogát fenntartjuk.  

4.  Az eredeti STIHL motorfűrészek és motoros 
gépek a narancssárga/szürke színkombináció-
ról ismerhetők fel.  

5.  Jelen katalógus és annak részei szerzői jogi 
védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva, 
különösen a sokszorosítás, a fordítás és az 
elektronikus rendszerekkel történő feldolgo-
zás joga.  

Jelen katalógus különféle felhasználásra és 
felhasználói csoportok számára gyártott gépek 
és a hozzájuk tartozó kiegészítő tartozékok 
kombinációinak széles választékát mutatja be. 
A szokásos felhasználási területekre és alkalma-
zási célokra a STIHL által ajánlott kombinációk 
használatát javasoljuk, amelyekről a gépéhez 
tartozó használati útmutatóban olvashat. Az 
egyéni alkalmazási céloknak optimálisan megfe-
lelő kombinációkról a STIHL szakkereskedőitől 
kaphat egyénre szabott tanácsadást. 

A STIHL fellép a hamisítás ellen:
www.stihl.de/piraterie

ANDREAS STIHL Kereskedelmi Kft.

2051 Biatorbágy-Budapark
Paul Hartmann u. 4.
www.stihl.hu

Telefon: +36-23-505-700
Fax: +36-23-418-106
E-Mail: info@stihl.hu

A TANÚSÍTÓ JELEK MAGYARÁZATA 
 
Az egyes tanúsító jelek vizsgálati körülményeinek leírása az alábbi honlapokon található:

Önkéntes „bevizsgált biztonság“ – elismert bevizsgáló cég által végzett vizsgálat.  
A GS-jelölés utal a bevizsgáló cégre. 
www.tuv.org

A Német Mezőgazdasági Társaság tanúsító jele. Független, társadalmi munkában dolgozó 
tagokból álló bizottság határozza meg a vizsgálati és a minősítési szempontokat, illetve dönt 
a tanúsító jel kiadásáról. A SignumTest vizsgálati időtartama rendszerint 6-12 hónap.
www.dlg.org

A DLG tanúsító jele a DLG átfogó tesztjét jelöli, melynek során a mezőgazdasági gépket 
független és elismert kritériumok szerint tesztelik. 
www.dlg.org.

A német Erdészeti Műszaki Egyesület kuratóriuma (Waldarbeit und Forsttechnik e. V.) olyan 
erdészeti munkaeszközöknek ítéli oda a „KWF-Profi“ tanúsító jelet, amelyek a gazdaságos-
ság, a munkabiztonság, az ergonómia és a környezetbarát jellemzők terén egyaránt megfe-
lelnek a professzionális erdészeti munka támasztotta magas igényeknek. Az odaítélés fontos 
alapfeltétele a profi felhasználók általi intenzív gyakorlati alkalmazás. 
Az új „KWF-Standard“ tanúsító jelet olyan termékeknek ítélik oda, amelyek ugyanúgy 
átestek az átfogó gyakorlati alkalmazási teszteken, de a felépítésüknél fogva nem erdészeti 
felhasználásra, hanem például a mezőgazdaságban és a kertépítésben való használatra, 
illetve pl. a tűzifát saját célra előkészítő és az alkalomszerű felhasználók számára készültek. A 
kék „KWF-Test“ tanúsító jelet olyan termékek kapják meg, amelyek egyes technikai jellemzői 
sikeresen megfeleltek a teszteken. 
www.kwf-online.de

Az ÖKO-TEST Kiadó Németország egyik legelfogadottabb minőségi tanúsítványa, amely 
a termékek környezetre gyakorolt hatásait és a károsanyag-kibocsátást vizsgálja. Az 
ÖKO-TEST emblémát kizárólag olyan termékek kaphatják meg, amelyek a teszteken kiváló 
eredményeket értek el. 
www.oekotest.de

A német független fogyasztóvédelmi szervezet, a Stiftung Warentest elektronikai cikkek, 
háztartási gépek, gyógyászati segédeszközök, biztosítási termékek, stb tesztelését végzi. 
www.test.de

Az 1992-ben bevezetett közösségi ökocímke az Európai Unió valamennyi tagállamában és az 
Európai Gazdasági Közösségben érvényes. A virágot formáló jelölés a magas színvonalú, kör-
nyezetbarát termékeket jelöli, amelyeket az egyes tagállamok független, nemzeti szervezeti 
vizsgáltak be. 
www.eu-ecolabel.de

Valamennyi GORE-TEX® cipőre és ruhára vonatkozik a Guaranteed to Keep You Dry™ garan-
cia, azaz a termék élethosszáig tartó vízállóság, szélállóság és aktív szellőzés. 
www.gore-tex.de

Az Oeko-Tex® címkét viselő termékek Oeko-Tex® Standard 100 minősítéssel és tanúsítvány-
nyal rendelkeznek. Az Oeko-Tex® Standard 100 a textiltermékek - nyersanyagok, köztes és 
végtermékek - egész világon egységes minősítési és tanúsítási rendszere. Az ártalmas anya-
gok vizsgálata kiterjed többek között a jogszabályilag tiltott és szabályozott vegyületekre, 
valamint az egészségre ártalmas vegyi anyagokra. 
www.oeko-tex.com.

Ez a jelzés a tanúsított vágásvédelmet jelenti a kézi motorfűrészek használóinak az EN 381, 
EN 17249 és az EN 20345 szabvány szerint. 

A fényvisszaverő öltözetekre vonatkozó új EN ISO 20471 szabvány 2013 októbere óta he-
lyettesíti az eddigi EN 471 szabványt. Az EN 471 által tanúsított fényvisszaverő védőöltözet a 
típusvizsgálat során jelzett határidő lejártáig hozható forgalomba.
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Nyomdai előállítás: Magyarország © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019
FSC® tanúsított reklámtermék. Az FSC® (Forest Stewardship Council®) tanúsítási rendszer a fenntartható erdőgazdálkodást tartja szem előtt, melynek egyik célja az erdő, 
mint ökológiai rendszer biztosítása a következő generációk számára. Az erdészeti tanúsítványra vonatkozó előírások betartását független tanúsító szervezetek ellenőrzik. 
Az FSC® tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok elkötelezettek a környezetvédelem iránt és felelősen bánnak nélkülözhetetlen nyersanyagunkkal, a fával. További információk 
a www.fsc.org weboldalon találhatók.

KÉSZSÉGGEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE SZAKTANÁCSADÁSSAL:

http://www.fsc.org



