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Wstęp

Marka STIHL kojarzy się na całym świecie z wysoką 
jakością, niezawodnością i innowacyjnością. Nie 
dzieje się tak bez powodu, ponieważ rozwój tych 
właśnie wyznaczników zajmuje nas już od ponad 
85 lat. Takie podejście zapoczątkował mój dziadek 
- Andreas Stihl, który w roku 1929 zaprezentował 
pierwszą dwuosobową mechaniczną pilarkę  
łańcuchową, która wówczas była prawdziwą  
innowacją znacząco ułatwiającą pracę w lesie.  
Na tym fundamencie nieustannie wzmacniamy 
naszą pozycję w wielu dziedzinach. Aktualnie 
oprócz urządzeń z silnikiem spalinowym oferuje-
my szeroki asortyment urządzeń  z silnikiem  
elektrycznym oraz modułowy system urządzeń 
akumulatorowych. W przypadku wszystkich  
produktów jak zawsze liczy się dla nas najwyższa 
jakość. Dlatego również w przyszłości pozostanie-
my wierni naszym wartościom oraz oczekiwaniom 
naszych Klientów.

Dr Nikolas Stihl 
Przewodniczący Rady Nadzorczej STIHL

„Urządzenia spalinowe, elek-
tryczne lub akumulatorowe: 
zawsze na uwadze mamy 
postęp i rozwój“

2



3

http://www.katalogi-narzedziowe.pl


Rozwój i innowacje

STIHL to firma znana z niemieckiej sztuki inżynier-
skiej. Prowadzimy prace badawcze i rozwojowe 
we własnych laboratoriach i stanowiskach kontrol-
nych, zatrudniamy również „tęgie głowy” i specja-
listów od rozwiązywania problemów. Podczas  
projektowania nowych produktów zwracamy 
szczególną uwagę na potrzeby użytkowników  
naszych urządzeń. W ten sposób stosując innowa-
cyjne rozwiązania stworzyliśmy w ciągu zaledwie 
kilku lat całkowicie nową linię produktową:  
urządzenia akumulatorowe. Dzięki systemowi  
modułowemu nasi Klienci mogą używać jednego 
akumulatora do siedmiu różnych urządzeń.  
Począwszy od pilarki łańcuchowej STIHL poprzez 
dmuchawę aż po kosiarkę VIKING. Dodatkowo  
nasze akumulatory mają różne klasy wydajności. 
A wszystko w sprawdzonej jakości STIHL. Urzą-
dzenia akumulatorowe są mobilne, czyste i ciche, 
a ponadto uniwersalne. To właśnie prawdziwa siła 
innowacji – dla naszych Klientów.

„Ponad 1.800 patentów 
na całym świecie ma 
tylko jeden cel: ułatwić 
pracę naszym Klientom.“
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Również w tym roku nasza innowacyjność przeja-
wia się w dużej ilości nowych produktów. Pierw-
sza pilarka do betonu STIHL, który stanowi perfek-
cyjne uzupełnienie naszych przecinarek na placu 
budowy. Nowe pilarki łańcuchowe, takie jak 
STIHL MS 150 C-E, STIHL MS 150 T-CE dla profe-
sjonalistów w dziedzinie pielęgnacji drzew czy 
STIHL MS 461, następca STIHL MS 460. Nowe 
produkty w naszej linii urządzeń akumulatoro-
wych, m.in. nowy plecakowy akumulator STIHL 
AR 900 o dużej wydajności, który charakteryzuje 
się ekstremalnie długim czasem pracy. To tylko  
kilka z naszych nowych produktów. Wszystkie  
nowości były tworzone przez naszych inżynierów 
z wielkim zaangażowaniem i pasją. Wszystko po 
to, aby w bogatej ofercie produktów, zarówno pro-
fesjonaliści, jak i użytkownicy okazjonalni znaleźć 
mogli odpowiednie urządzenie. Zapoznajcie się 
Państwo z naszymi nowościami. Szczegółowych 
informacji udzielą Państwu również Autoryzowani 
Dealerzy STIHL.

„Jak co roku z wielu  
pomysłów wybraliśmy  
i zrealizowaliśmy  
te najlepsze.“
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Pełna moc urządzeń 
STIHL.

Nie emitują spalin, są ciche i w pełni mobilne: bogaty asortyment urządzeń 

akumulatorowych STIHL oferuje wszystkim miłośnikom ogrodów,  

specjalistom w dziedzinie pielęgnacji zieleni i majsterkowiczom szerokie 

spektrum zastosowań. Wystarczy spośród siedmiu różnych urządzeń, 

dwóch mocnych akumulatorów litowo-jonowych i dwóch ładowarek 

dostępnych w naszej ofercie wybrać odpowiednie urządzenia, a  

następnie naładować akumulator, włożyć go do urządzenia i po prostu 

nacisnąć przycisk start. Szybko, sprawnie i komfortowo.

Urządzenia akumulatorowe i akcesoria 13 – 17

Urządzenia akumulatorowe

11

1



Urządzenia akumulatorowe

Wiele urządzeń – jeden akumulator
Przycinanie żywopłotu, koszenie trawy, wyrównywanie krawędzi 
trawnika, usuwanie liści, oczyszczanie ścieżek czy przygotowanie 
drewna opałowego – urządzenia akumulatorowe STIHL i VIKING 
z łatwością poradzą sobie z każdym z tych zadań. Innowacyjny 
system modułowy sprawia, że wszystkie akumulatory i ładowarki 
z naszej oferty są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami. Każ-
dy znajdzie dla siebie idealne rozwiązanie, zarówno użytkownicy 
okazjonalni jak i profesjonaliści.

Bezprzewodowe
Urządzenia akumulatorowe są wyjątkowo praktyczne, a ich zakres 
zastosowań jest bardzo szeroki. Nadają się do prac wokół domu i 
pielęgnacji zieleni w parkach i na terenach komunalnych. Wszyst-
kie urządzenia akumulatorowe odznaczają się niewielkim cięża-
rem, niskim poziomem drgań oraz łatwą i komfortową obsługą. 

Mocne i wydajne
Bezszczotkowy silnik elektryczny EC charakteryzuje się wysoką 
wydajnością i niemalże nie ulega mechanicznemu zużyciu. 
Energia akumulatora jest przetwarzana z dużą skutecznością 
w imponującą wydajność roboczą. Wydajne akumulatory litowo-
jonowe klasy 36V dostarczają energii w różnych klasach mocy.

Czyste i ciche
Dzięki technologii akumulatorowej urządzenia te są idealnym roz-
wiązaniem szczególnie na terenach wymagających zachowania 
ciszy, takich jak tereny przyszpitalne, okolice przedszkoli i 
dzielnice mieszkaniowe. Silnik elektryczny nie emituje przy 
tym żadnych spalin.

Symbol Lithium-Ion-PRO informuje o inno-
wacyjnej technologii akumulatorowej w 
urządzeniach STIHL i VIKING oraz o ich 
doskonałej, profesjonalnej jakości.

Sterowany elektronicznie silnik elektryczny bez 
szczotek (EC) STIHL skutecznie przetwarza energię 
akumulatora na imponującą wydajność roboczą.

  Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Dalsze informacje i 
wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w Inter-
necie pod adresem www.stihl.pl. 
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Urządzenia akumulatorowe 
i akcesoria

  Wydajne urządzenia do różnych 
zastosowań 

  Kompatybilne ze wszystkimi 
akumulatorami STIHL

  Mobilne, ciche i mocne

   Praktyczne akcesoria

STIHL MSA 160 C-BQ

B = błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej * bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
Q = hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super

Wskazówka STIHL:
Urządzenia akumulatorowe nadają się idealnie do prac w 
strefach wymagających zachowania ciszy jak osiedla miesz-
kaniowe, tereny przyszpitalne itp.

MSA 160 C-BQ

Ciężar
Długość 
prowadnicy

3,2 kg* 25 cm

3,2 kg* 30 cm p

Idealna do zastosowania na terenach wymagających zacho-
wania ciszy do przygotowania drewna opałowego oraz do 
pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Wyposażona w spe-
cjalną piłę łańcuchową 1/4" PM3 gwarantującą perfekcyjną 
wydajność cięcia. Bardzo łatwa obsługa. Więcej informacji 
dotyczących wyposażenia i danych technicznych znajdziecie 
Państwo w rozdziale 2 na stronie 44.

Złoty medal 
Innowacje 
2011

NOWOŚĆ MSA 200 C-BQ

Ciężar
Długość 
prowadnicy

3,3 kg* 30 cm

3,3 kg* 35 cm

Nowa pilarka akumulatorowa o jeszcze większej mocy przezna-
czona do prac na terenach wymagających zachowania ciszy. 
Wyposażona w specjalną piłę łańcuchową STIHL 1/4" PM3 
zapewniającą doskonałą wydajność cięcia. Bardzo łatwa obsłu-
ga. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicz-
nych znajdziecie Państwo w rozdziale 2 na stronie 44.

Dostępna od 
wiosny 2013!
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Urządzenia akumulatorowe

*   bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną ** bez akumulatora

NOWOŚĆ HSA 66

Ciężar
Długość 
prowadnicy

3,1 kg** 50 cm p

Nowe i ciche nożyce akumulatorowe do żywopłotów HSA 66 
przekonują wysoką wydajnością i niewielkim ciężarem oraz 
stałą ilością skoków nawet w przypadku wymagających za-
stosowań. Duże odstępy pomiędzy zębami oraz nowa geome-
tria ostrzy o kształcie kropli wody pozwalająca na jeszcze lep-
sze trzymanie gałęzi zapewniają mocne cięcie. Jednostronnie 
szlifowane zęby listwy tnącej.

Akumulatorowe kosiarki VIKING MA 339, MA 339 C, MA 443 i MA 443 C

Każdy, dla kogo ważna jest mobilność, doceni mocne kosiarki akumulatorowe VIKING Serii 3 i 4. 
Również w tym przypadku doskonale sprawdzają się wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe 
STIHL, dzięki którym pielęgnacja trawnika to czysta przyjemność. Urządzenia są poręczne, 

łatwo je transportować, mają kompaktową budowę i bez problemu można nimi manewrować nawet na trawnikach 
o nieregularnych kształtach. Wybór akumulatorów i ładowarek umożliwia optymalne dostosowanie wydajności i czasu 
ładowania do własnych potrzeb. Wyjątkowy komfort zapewnia centralna 
regulacja wysokości koszenia oraz uchwyt kierujący modeli MA 339 C i 
MA 443 C. Ergonomiczny design znacznie ułatwia zdejmowanie kosza 
na trawę.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Katalogu VIKING 2013.

FSA 65

Cicha, lekka i poręczna, akumulatorowa 
kosa STIHL FSA 65, wyposażona w żyłko-
wą głowicę tnącą AutoCut C 4-2, która 
umożliwia nawinięcie żyłki bez otwierania 
obudowy oraz jej automatyczny wysuw 
poprzez kontakt z podłożem. Do prac wy-
kończeniowych w przydomowym ogro-
dzie i do zastosowań na obszarach, na któ-
rych należy unikać hałasu, np. w pobliżu 
szkół i przedszkoli.

Ciężar

2,7 kg* p

FSA 85

Lekka, cicha i mocna, akumulatorowa kosa 
STIHL FSA 85, wyposażona w żyłkową 
głowicę tnącą AutoCut C 4-2 z większą 
średnicą roboczą do precyzyjnego podka-
szania i wykaszania mniejszych powierzch-
ni. Z praktycznym odbojnikiem do prac 
wzdłuż przeszkód, wokół drzew i krzewów.

Ciężar

2,8 kg* p

HSA 65

Ciężar
Długość 
prowadnicy

3,5 kg** 50 cm p

Ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotów z mocnym 36 V 
akumulatorem litowo-jonowym, duża ilość skoków i specjalne 
listwy tnące o długości 50 cm. Duże odstępy pomiędzy zębami 
i ich wysokość umożliwiają cięcie gałęzi o średnicy do 22 mm. 
Idealne do prac wokół domu i w ogrodzie. Jednostronnie 
szlifowane zęby listwy tnącej.

Innowacje 
2009 
Złoty  Medal
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BGA 85

Ciężar

3,2 kg** p

Innowacyjna i wydajna dmuchawa akumulatorowa STIHL. 
Wyjątkowo cicha, idealna do prac wokół domu lub w stre-
fach wymagających zachowania ciszy np. w pobliżu szkół i 
szpitali. Łatwa obsługa. Płynna regulacja obrotów umożliwia 
dostosowanie intensywności strumienia powietrza do indy-
widualnych potrzeb. Miękki uchwyt podnosi komfort pracy.

NOWOŚĆ HSA 86

 
Ciężar

Długość  
prowadnicy

3,3 kg** 62 cm p

Nowe akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 86 to 
jeszcze wyższa moc, większa wydajność, niewielki ciężar  
i stała ilość skoków nawet podczas przycinania. Silnik  
elektryczny STIHL EC umożliwia dłuższy czas pracy w  
porównaniu do poprzedniego modelu. Odstępy pomiędzy 
zębami 33 mm i większe odstępy w osłonie znacznie uła-
twiają przycinanie nawet grubszych gałęzi. Dwustronnie 
szlifowane zęby tnące.

NOWOŚĆ HLA 65
z regulacją w zakresie 115° 

Ciężar
Długość  
całkowita

3,5 kg** 205 cm p

Nowe, mocne nożyce do żywopłotów na wysięgniku. Te-
raz z napędem akumulatorowym. HLA 65 przekonują dużą 
ergonomią i doskonałym wyważeniem. Nawet w przypad-
ku większych obciążeń ilość obrotów pozostaje stała. Na 
potrzeby transportu w samochodzie można je złożyć do 
długości 125 cm. Idealna regulacja do prac w pionie i po-
nad głową, nadają się optymalnie do przycinania bardzo 
wysokich i szerokich żywopłotów. Duży zasięg nożyc po-
zwala na przycinanie żywopłotów znajdujących się za mu-
rem lub inną przeszkodą.

115°

HSA 85

 
Ciężar

Długość  
prowadnicy

3,7 kg** 62 cm p

Mocne i ciche nożyce do żywopłotów z doskonałym aku-
mulatorem litowo-jonowym, duża ilość skoków i specjalne 
 listwy tnące o długości 62 cm. Duże odstępy pomiędzy  
zębami i ich wysokość umożliwiają cięcie gałęzi o średnicy  
do 22 mm. Idealne do profesjonalnych prac związanych z  
pielęgnacją krajobrazu. Dwustronnie szlifowane zęby tnące.

Innowacje 
2009  
Złoty  Medal
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Urządzenia akumulatorowe

Torba

Nr kat.

0000 881 0507 p

Idealna do transportu i przechowywania. Odpowiednia dla 
urządzeń HSA 65, HSA 86, HLA 65 i BGA 85 a także dla 
wszystkich jednostek KombiMotor.

* bez akumulatora **  Energia dostępna z akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta. Energia dostepna podczas 
praktycznego użytkowania może być niższa.

Ładowarki

Standardowa  
ładowarka AL 100

Napięcie  
znamionowe

 
Nr kat.

230 V 4850 430 2500 p

Standardowa ładowarka do akumulatorów STIHL AP 80 i 
AP 160. Ze wskaźnikiem stanu pracy (LED).

Szybka ładowarka  
AL 300

Napięcie  
znamionowe

 
Nr kat.

230 V 4850 430 5500 p

Wytrzymała, szybka ładowarka AL 300 przeznaczona do aku-
mulatorów STIHL AP 80, AP 160 i AR 900. Ze wskaźnikiem 
stanu pracy (LED) i systemem chłodzenia powietrzem.

Akumulatory

 
Ciężar

Energia  
akumulatora**

 
Nr kat.

AP   80 1,1 kg   76 Wh 4850 400 6500 p
AP 120 1,6 kg 119 Wh 4850 400 6501

AP 160 1,7 kg 162 Wh 4850 400 6502 p
 NOWOŚĆ  AP 180 1,7 kg 178 Wh 4850 400 6510

W pełni kompatybilne, bardzo wydajne akumulatory litowo- 
jonowe ze wskaźnikiem naładowania. Współpracują  
z ładowarkami AL 100 i AL 300. Dostępne w różnych  
pojemnościach.*

NOWOŚĆ Akumulator plecakowy AR 900

Energia  
akumulatora** Ciężar

891 Wh 7,1 kg

Nr kat.

4865 400 6500 p

Plecakowy akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 
umożliwiającej długą pracę bez konieczności ponownego 
ładowania. Wytrzymała obudowa ze zintegrowanym uchwy-
tem transportowym i komfortowym systemem nośnym.

NOWOŚĆ KGA 770

Szerokość 
robocza
77 cm

Pojemność 
zbiornika

 
Ciężar

50 l 16,0 kg* p

Akumulatory litowo-jonowe klasy 36V zapewniają stałą opty-
malną prędkość obrotów szczotek talerzowych i walca za-
miatającego. Wydajny system zamiatania STIHL MultiClean 
PLUS pozwala zebrać wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Nie-
wielki ciężar, bezpośrednie przełożenie mocy, niewielka siła 
wymagana do przemieszczania zamiatarki. Ergonomiczny 
kształt uchwytu i centralna regulacja wysokości. Idealna do 
oczyszczania dużych powierzchni takich jak dziedzińce szkol-
ne, stacje benzynowe i hale magazynowe.

1
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  Zalecany zestaw * Standardowa ładowarka ** Szybka ładowarka *** AR 900 ze względu na ergonomię pracy nie jest zalecany dla urządzeń pracujących przy podłożu
Podany czas pracy to wartość orientacyjna i może się różnić w zależności od rodzaju zastosowania i rodzaju trawy

NOWOŚĆ Pokrywa komory akumulatora

Nr kat.

4850 602 0900 p

Do zabezpieczenia komory akumulatora we wszystkich urzą-
dzeniach akumulatorowych STIHL. W przypadku długotrwałe-
go przechowywania chroni urządzenie przed kurzem i brudem.

NOWOŚĆ Pas

Nr kat.

4852 007 1000 p

Idealny do komfortowej pracy akumu-
latorową kosą STIHL FSA 65 i STIHL 
FSA 85 (wraz z przelotką mocującą).

Urządzenia akumulatorowe
STIHL MSA 160 C-BQ

– – –
25

 
–

140 60

35

 
 
–

165 60

40

 
–

210 70

180

– 250

STIHL MSA 200 C-BQ – – 35 160
STIHL FSA 65 30

100 50 

45 60 70 330
STIHL FSA 85 15 23 30 35 160
STIHL HSA 65 45 60 80 85 450
STIHL HSA 66 60 90 120 140 660
STIHL HSA 86 60 90 120 140 660
STIHL HLA 65 60 90 120 140 660
STIHL BGA 85 10 15 20 23 110
STIHL KGA 770 90 120 160 180

–
–

VIKING MA 339

– – – –

250

–

300

–

340
VIKING MA 339 C 250 300 340
VIKING MA 443

– – –
330 370

VIKING MA 443 C 330 370

Pas do akumulatorów

Nr kat.

4850 490 0100 p

Trwały i ergonomiczny pas do litowo-jonowych akumulatorów 
STIHL. Akumulator jest mocowany na pasie, dzięki czemu 
zmniejsza się całkowity ciężar prowadzonego urządzenia. Ener-
gia jest przekazywana za pośrednictwem adaptera akumulato-
rowego połączonego z urządzeniem za pomocą trwałego, ela-
stycznego przewodu.

Wyposażenie dodatkowe: Kieszeń do pasa na akumulator

Nr kat.

4850 491 0101 p

 
Dodatkowa kieszeń do zamocowania na pasie do akumula-
tora, służąca do przechowywania dodatkowych akumulato-
rów i innych akcesoriów, jak np. okulary ochronne, rękawice 
i rozpuszczalnik do żywicy w sprayu.

Wyposażenie dodatkowe: Szelki do pasa na akumulator

Nr kat.

4850 490 0301 p

Komfortowe szelki do pasa na aku-
mulator umożliwiające ergonomicz-
ną pracę. Mocowane do pasa na 
akumulator.

NOWOŚĆ Korytko

Nr kat.

4859 717 3300 p

Długość listwy tnącej 50 cm. Praktyczne korytko do zbiera-
nia i usuwania ściętego materiału. Wygodny montaż po obu 
stronach listwy bez użycia dodatkowych narzędzi poprzez 
łatwe wsunięcie na listwę. Dla wszystkich modeli HSA, 
HLA i HSE.

Dostępne od 
wiosny 2013!

AP 80 AP 120 AP 160 AP 180  NOWOŚĆ AR 900***  NOWOŚĆ 
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

Legendarna moc.

Pilarki spalinowe do przygotowania drewna opałowego oraz do prac wokół domu i w ogrodzie 21 – 22

Pilarki z piłą łańcuchową Picco Duro 3 i Rapid Duro 3 23 – 24

Pilarki spalinowe dla rolnictwa i ogrodnictwa 24 – 25

Pilarki spalinowe dla leśnictwa 26 – 28

Pilarki do pielęgnacji drzew/Pilarki typu Carving/Pilarka ratownicza 29 – 31

Pilarki elektryczne 32 – 33

Pilarki akumulatorowe 34

Akcesoria do pilarek łańcuchowych 35 – 37

Pilarki łańcuchowe – Przegląd 38 – 45

Podkrzesywarki, akcesoria i przegląd 46 – 47

STIHL od dziesięcioleci jest symbolem znakomitych pilarek łańcuchowych. 

Nasze urządzenia każdego dnia ułatwiają pracę dzięki pierwszorzędnej 

jakości i przemyślanym rozwiązaniom technicznym. Do każdego zastoso-

wania oferujemy idealną pilarkę łańcuchową – zarówno do profesjonalnych 

prac leśnych jak i do zastosowań okazjonalnych w przydomowym ogrodzie. 

Nasz bogaty asortyment spełni wszystkie Państwa oczekiwania.
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

System antywibracyjny STIHL1

System filtrów powietrza o długiej żywotności  
z filtrem wstępnym

2

Hamulec piły  
łańcuchowej  
QuickStop Super

4

Filtr HD23

STIHL M-Tronic5

Silnik STIHL 2-MIX6

1  System antywibracyjny STIHL
  Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują wibracje  

wy twarzane przez silnik i piłę łańcuchową.

2   System filtrów powietrza o długiej żywotności  
z filtrem wstępnym

  W porównaniu do zwykłych systemów filtracyjnych uzyska-
no znacznie dłuższą żywotność filtra powietrza.

3  Filtr HD2
   Filtr HD2 wykonany z polietylenu posiada pory do 70% drob-

niejsze niż w przypadku filtrów z włókniny i poliamidu, dzięki 
czemu zatrzymuje nawet najmniejsze drobinki pyłu. Ponadto 
jest odporny na działanie oleju i wody, co ułatwia jego czysz-
czenie. Filtr HD2 można łatwo wymienić bez użycia dodatko-
wych narzędzi. 

4   Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super (Q)
  Tylko w STIHL: Dodatkowy hamulec zapewniający jeszcze 

większe bezpieczeństwo. Piła łańcuchowa zatrzymuje się na-
tychmiast nie tylko w przypadku odpowiednio mocnego od-
bicia lub uruchomienia osłony dłoni, lecz również w przypad-
ku zwolnienia tylnego uchwytu pilarki.

5   STIHL M-Tronic (M)
  W pełni elektroniczny system sterowania pracą silnika z funk-

cją memory reguluje czas zapłonu i dozowanie paliwa oraz 
dzięki funkcji rozpoznawania ciepłego/zimnego rozruchu stale 
zapewnia optymalną moc silnika, stałe maksymalne obroty i 
doskonałe przyspieszenie. Tylko jedna pozycja uruchamiania 
na dźwigni, łatwe uruchamianie przy minimalnej ilości pocią-
gnięć linki i bez konieczności przełączania.

6   Silnik STIHL 2-MIX
  Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia 

dużą moc a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20%  
w porównaniu z dwusuwowymi silnikami STIHL o podobnej 
mocy bez technologii 2-MIX. 

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej  stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 
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Pilarki spalinowe 
do przygotowania drewna 
opałowego oraz do prac 
wokół domu i w ogrodzie

  Dla użytkowników okazjonalnych

  Do ścinki mniejszych drzew oraz 
prześwietlania koron drzew

   Do przygotowania drewna opałowego 
oraz prac budowlanych w drewnie

MS 170-D

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

30,1 cm3 1,2 kW/1,6 KM 4,2 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm p

Poręczny model podstawowy ze sprawdzonym wyposaże-
niem standardowym i katalizatorem. Doskonała do przygoto-
wania drewna opałowego oraz prac budowlanych w drewnie.

MS 171

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

31,8 cm3 1,3 kW/1,8 KM 4,3 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm p

Pilarka łańcuchowa przeznaczona do prac wokół domu i w 
ogrodzie. Bogate wyposażenie, jak np. system fi ltrów powie-
trza o długiej żywotności i system antywibracyjny STIHL. Do-
skonała do przygotowania drewna opałowego, prac budowla-
nych i ścinki mniejszych drzew. Do 20 % mniejsze zużycie 
paliwa i redukcja emisji spalin do 70 % w porównaniu do dwu-
suwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX.

B = błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej D = katalizator E = ErgoStart
* bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

STIHL MS 231 C-BE

MS 181

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

31,8 cm3 1,5 kW/2,0 KM 4,3 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm p

Lekka pilarka łańcuchowa o niskim poziomie wibracji. Bogate 
wyposażenie jak np. system fi ltrów powietrza o długiej żywot-
ności , system antywibracyjny STIHL i silnik STIHL 2-MIX. Do-
skonała do przygotowania drewna opałowego, prac budowla-
nych i ścinki mniejszych drzew.

  Inne wersje: MS 181 C-BE    
(Wszystkie informacje na temat danych technicznych i elementów 

wyposażenia w tabeli na stronie 38)
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

MS 211

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

35,2 cm3 1,7 kW/2,3 KM 4,3 kg*

Długość  
prowadnicy

35 cm p

Kompaktowa pilarka łańcuchowa o niskim poziomie wibracji. 
Bogate wyposażenie jak np. system filtrów powietrza o  
długiej żywotności i system antywibracyjny STIHL. Wysoka 
wydajność cięcia i duży komfort obsługi. Idealna do przygoto-
wania drewna opałowego i ścinki mniejszych drzew.

MS 251

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

45,6 cm3 2,2 kW/3,0 KM 4,9 kg*

Długość  
prowadnicy

35 cm p

Mocna i kompaktowa pilarka o do 20% niższym zużyciu paliwa 
i redukcji emisji spalin aż do 70% w porównaniu do dwusuwo-
wych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Optymal-
ne prowadzenie i łatwa obsługa. Idealna do pracy na posesji

B = błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej E = ErgoStart * bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej ** z prowadnicą o lekkiej konstrukcji

MS 231

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

40,6 cm3 2,0 kW/2,7 KM 4,9 kg*

Długość  
prowadnicy

35 cm p

Kompaktowa pilarka o do 20% niższym zużyciu paliwa i  
redukcji emisji spalin aż do 70% w porównaniu do dwusu-
wowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. 
Optymalne prowadzenie i łatwa obsługa. Idealna do pracy 
na posesji.

  Inne wersje: MS 231 C-BE  
(Wszystkie informacje na temat danych technicznych i elementów  

wyposażenia w tabeli na stronie 38)

Wskazówka STIHL: 
Wypróbujcie Państwo przydatne elementy wyposażenia, które 
zwiększają komfort pracy jak np. praktyczny, błyskawiczny na-
pinacz piły łańcuchowej. Jeśli okaże się, że Państwa piła łań-
cuchowa nie jest odpowiednio napięta, można ją szybko na-
piąć bez użycia dodatkowych narzędzi.

NOWOŚĆ MS 150 C-E

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

23,6 cm3 1,0 kW/1,3 KM 2,8 kg*

Długość  
prowadnicy

30 cm p

Wyjątkowo lekka pilarka łańcuchowa. Wysoka wydajność cię-
cia i wąski rzaz dzięki zestawowi tnącemu Picco 1/4". Komfor-
towe uruchamianie dzięki systemowi ErgoStart. Idealna do 
przygotowania drewna opałowego, przycinania drzew lub in-
nych prac w drewnie. Wąska końcówka prowadnicy sprawia, 
że MS 150 C-E nadaje się również do rzeźbienia w drewnie.

MS 192 C-E

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

30,1 cm3 1,3 kW/1,8 KM 3,3 kg*

Długość  
prowadnicy

30 cm**

Najlżejsza pilarka łańcuchowa firmy STIHL z uchwytem stan-
dardowym. Seryjnie wyposażona w system STIHL ErgoStart. 
Idealna do cięcia drewna na opał, prac budowlanych i ścinki 
mniejszych drzew. Bardzo niski poziom wibracji.
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Informacje dotyczące paliwa i smarów znajdziecie Państwo 
w rozdziale 11 od strony 182.

www.stihl.pl/110000www.stihl.pl/110000

Pilarki z piłą 
łańcuchową Picco Duro 3 
i Rapid Duro 3

   Czterokrotnie dłużej ostre piły łańcuchowe 
ze zbrojeniem z płytek z twardych stopów 
metali

   Dla użytkowników okazjonalnych 
oraz profesjonalistów

   Idealne do cięcia zanieczyszczonego drewna

STIHL MS 261 z Rapid Duro 3

MS 211 z Picco Duro 3

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

35,2 cm3 1,7 kW/2,3 KM 4,3 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm p

Kompaktowa pilarka łańcuchowa o niskim poziomie wibracji 
wyposażona w wyjątkowo trwałą i wytrzymałą niskoprofi lową 
piłę łańcuchową   STIHL Picco Duro 3. Do 20% mniejsze zuży-
cie paliwa i redukcja emisji spalin nawet do 70% w porównaniu 
do dwusuwowych modeli STIHL o tej samej mocy bez techno-
logii 2-MIX. Idealna do przygotowania drewna opałowego i 
ścinki mniejszych drzew.

MS 251 z Picco Duro 3

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

45,6 cm3 2,2 kW/3,0 KM 4,9 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm p

Mocna i kompaktowa pilarka łańcuchowa wyposażona w bar-
dzo mocną i trwałą, niskoprofi lową piłę łańcuchową Picco Duro 3. 
Do 20% mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji spalin nawet 
do 70% w porównaniu z silnikami dwusuwowymi STIHL o 
podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Doskonałe prowadzenie 
i łatwa obsługa.
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

* bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

www.stihl.pl/110000www.stihl.pl/110000

Pilarki spalinowe 
dla rolnictwa 
i ogrodnictwa

  Dla rolników, architektów krajobrazu 
i rzemieślników

  Do przygotowania drewna opałowego, 
pielęgnacji krajobrazu i obróbki drewna 
budowlanego

  Duża wydajność cięcia w każdych 
warunkach

STIHL MS 291

Wskazówka STIHL: 
Piły łańcuchowe z twardych stopów metali nadają się doskonale 
zarówno dla użytkowników okazjonalnych jak i profesjonalistów. 
Są dostępne z trzema różnymi podziałkami. Odpowiednie do 
cięcia drewna opałowego a także wymagających prac, jak np. 
cięcia zapiaszczonego drewna. Zaleta pił łańcuchowych z 
twardego stopu metalu: Pozostają do czterech razy dłużej 
ostre dzięki czemu umożliwiają dłuższą pracę bez konieczności 
ostrzenia piły łańcuchowej.

MS 261 z Rapid Duro 3

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

50,2 cm3 2,8 kW/3,8 KM 5,2 kg*

Długość 
prowadnicy

37 cm p

Lekka, poręczna i mocna pilarka łańcuchowa do zastosowań 
profesjonalnych wyposażona w piłę łańcuchową .325" 
Rapid Duro 3. MS 261 i Rapid Duro 3 to idealne połączenie 
w przypadku prac w ogrodnictwie, architekturze krajobrazu 
i budownictwie. Nadaje się również do wielu innych zadań 
związanych z cięciem zanieczyszczonego drewna.
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MS 271

Pojemność 
skokowa Moc Ciężar

50,2 cm3 2,6 kW/3,5 KM 5,6 kg*

Długość  
prowadnicy

37 cm p

Trwała pilarka do zastosowań uniwersalnych, do 20% niższe 
zużycie paliwa i redukcja emisji spalin aż do 50%  w porów-
naniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez tech-
nologii 2-MIX. Łatwość konserwacji i serwisowania. System 
filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem wstępnym, 
jednoczęściowa pokrywa.

MS 291

Pojemność 
skokowa Moc Ciężar

55,5 cm3 2,8 kW/3,8 KM 5,6 kg*

Długość  
prowadnicy

37 cm p

Mocna, wytrzymała pilarka łańcuchowa do uniwersalnego 
zastosowania, charakteryzująca się do 20% mniejszym  
zużyciem paliwa i redukcją emisji spalin nawet do 50 %  
w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy 
bez technologii 2-MIX. Łatwa w serwisowaniu.

MS 311

Pojemność 
skokowa Moc Ciężar

59,0 cm3 3,1 kW/4,2 KM 6,4 kg*

Długość  
prowadnicy

37 cm p

Trwała, kompaktowa pilarka łańcuchowa charakteryzująca 
się równomierną pracą i komfortowym wyposażeniem. Ide-
alna do pielęgnacji drzew lub prac w drewnie. Wyjątkowo 
mocna i nie wymagająca dużych nakładów konserwacyj-
nych. Do 20% mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji spa-
lin nawet do 50 % w porównaniu do dwusuwowych modeli 
o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Z pompą olejową o
regulowanej wydajności.

MS 391

Pojemność 
skokowa Moc Ciężar

64,1 cm3 3,3 kW/4,5 KM 6,4 kg*

Długość  
prowadnicy

37 cm p

Poręczna, mocna pilarka łańcuchowa przeznaczona dla tych 
wszystkich użytkowników, którzy oczekują wyższej mocy i 
wyższego komfortu podczas pracy przy pozyskiwaniu drew-
na i przygotowaniu drewna opałowego. Wysoki moment  
obrotowy w szerokim zakresie obrotów. Do 20% mniejsze 
zużycie paliwa i redukcja emisji spalin nawet do 50 % w  
porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy  
bez technologii 2-MIX. Z pompą olejową o regulowanej  
wydajności.
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

www.stihl.pl/110000www.stihl.pl/110000

Pilarki spalinowe 
dla leśnictwa

  Dla profesjonalistów

   Odpowiednie do każdego zadania

   Do wszelkich prac leśnych jak np. ścinka 
drzew, okrzesywanie czy przerzynka

   Duża moc, niewielki ciężar i  duży 
komfort pracy

STIHL MS 441 C-M

M = M-Tronic V = elektryczne ogrzewanie gaźnika
Q = hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super W = Elektryczne ogrzewanie uchwytu

MS 241 C-M

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

42,6 cm3 2,2 kW/3,0 KM 4,7 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm p

Nowoczesna pilarka spalinowa z piłą łańcuchową Picco Super 
3/8" typu pełne dłuto i system M-Tronic w wyposażeniu 
seryjnym. Elektroniczne sterowanie dozowaniem paliwa i 
automatyczne dostosowanie do warunków zewnętrznych. 
Pilarka stale pracuje z optymalną mocą silnika, a dzięki funkcji 
Memory zapamiętuje ostatnio używane ustawienia robocze. 
Brak konieczności ręcznej korekty ustawień gaźnika. Wiele 
praktycznych elementów wyposażenia np.  system fi ltrów po-
wietrza o długiej żywotności z łatwym do czyszczenia fi ltrem 
HD2, profesjonalny system antywibracyjny STIHL, pompa 
olejowa z regulacją wydajności, praktyczne nakrętki pokrywy 
koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem i 
jednoczęściowa pokrywa z trzema śrubami szybkiego dostępu.

Z systemem M-Tronic

MS 201

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

35,2 cm3 1,8 kW/2,4 KM 3,9 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm**

Najlżejsza pilarka łańcuchowa STIHL do zastosowań profesjo-
nalnych o bardzo korzystnym stosunku ciężaru do mocy. Seryj-
nie wyposażona w niskoprofi lową piłę łańcuchową STIHL Pic-
co Super 3/8", która zapewnia wyjątkowo dużą wydajność 
przy niskim poziomie wibracji. Kompaktowa a dzięki optymal-
nemu prowadzeniu idealna do pozyskiwania drewna małowy-
miarowego i okrzesywania. Z silnikiem STIHL 2-MIX gwaran-
tującym do 20% niższe zużycie paliwa i redukcję emisji spalin 
aż do 70% w porównaniu do silników dwusuwowych STIHL o 
tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Praktyczne nakrętki po-
krywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

26

2



www.stihl.pl

*  bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
**  z prowadnicą o lekkiej konstrukcji

MS 261

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

50,2 cm3 2,8 kW/3,8 KM 5,2 kg*

Długość  
prowadnicy

37 cm p

Bardzo lekka, poręczna i mocna pilarka do zastosowań pro-
fesjonalnych. Duża moc, do pięciu razy dłuższa żywotność 
filtrów w porównaniu do poprzedniego modelu. Wyposażo-
na w łatwy w czyszczeniu filtr HD2, pompę olejową z regu-
lacją wydajności i inne praktyczne elementy wyposażenia 
np. tłumik ze stali nierdzewnej, praktyczne nakrętki pokrywy 
koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem  
i jednoczęściową pokrywę z trzema śrubami szybkiego  
dostępu. Do 20% mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji 
spalin do 50% w porównaniu z dwusuwowymi silnikami 
STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX.

MS 362

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

59,0 cm3 3,4 kW/4,6 KM 5,9 kg*

Długość  
prowadnicy

37 cm p

Wyjątkowo niezawodna, mocna pilarka łańcuchowa wypo-
sażona w innowacyjny, oszczędny silnik emitujący niewielką 
ilość szkodliwych substancji, system filtrów powietrza o dłu-
giej żywotności i wiele innych komfortowych rozwiązań. Ide-
alna do prac związanych z pozyskaniem drewna.

  Inne wersje: MS 362-VW   
(Wszystkie informacje na temat danych technicznych i elementów  

wyposażenia w tabeli na stronie 40)
Wskazówka STIHL: 

Niewiarygodna wydajność cięcia i jednocześnie wysoki komfort 
pracy. Przygotujcie Państwo swoją pilarkę MS 261 do wydajnego 
okrzesywania drzew iglastych. Proponujemy skorzystać z poniż-
szej kompletacji: prowadnica 3/8" P, 40 cm: 3003 000 6313;  
bęben z kółkiem pływającym 3/8" P 7 Z: 0000 642 1240; piła 
łańcuchowa 63 PS – 60: 3617 000 0060. W piłę łańcuchową 
Picco typu pełne dłuto można wyposażyć również inne pilarki  
łańcuchowe. Szczegółowych informacji udzieli Państwu Autoryzo-
wany Dealer STIHL.

MS 441

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

70,7 cm3 4,2 kW/5,7 KM 6,6 kg*

Długość  
prowadnicy

40 cm p

Nowoczesna pilarka łańcuchowa o niskim poziomie wibracji, 
dużej wydajności i zwiększonej mocy, przeznaczona do za-
stosowań w leśnictwie i rolnictwie. Wyposażona w przyja-
zny dla środowiska silnik, pompę olejową z regulacją wydaj-
ności i innowacyjny system antywibracyjny. System filtrów 
powietrza o długiej żywotności z filtrem wstępnym i łatwym 
w czyszczeniu filtrem HD2. Bardzo niski poziom wibracji. 
Optymalna do pozyskiwania drewna wielkowymiarowego. 
Do 20% mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji spalin do 
50% w porównaniu z dwusuwowymi silnikami STIHL o  
podobnej mocy bez technologii 2-MIX.

  Inne wersje:  NOWOŚĆ  MS 441 C-MQ, MS 441 C-M 
(Wszystkie informacje na temat danych technicznych i elementów  

wyposażenia w tabeli na stronie 42)

Innovations- 
medaille 2009  
in Silber
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MS 880

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

121,6 cm3 6,4 kW/8,7 KM 9,8 kg*

Długość  
prowadnicy

90 cm p

Najmocniejsza seryjna pilarka łańcuchowa na świecie! 
Nasz najmocniejszy model dla profesjonalistów. Spełnia  
najwyższe oczekiwania i wytrzymuje nawet najbardziej  
ekstremalne obciążenia. Znakomity stosunek ciężaru do 
mocy. Z pompą olejową o regulowanej wydajności. Idealna 
do pozyskania twardego drewna. 

E = ErgoStart V = elektryczne ogrzewanie gaźnika * bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
T = Tophandle W = Elektryczne ogrzewanie uchwytu ** z prowadnicą o lekkiej konstrukcji

NOWOŚĆ MS 461

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

76,5 cm3 4,4 kW/6,0 KM 6,7 kg*

Długość  
prowadnicy

40 cm

45 cm

50 cm

Nowa wysokowydajna pilarka łańcuchowa do trzebieży w 
zasobach leśnych, w których występuje drewno średnio- i 
wielkowymiarowe. Zastępuje sprawdzony model MS 460. 
Wyposażona w nowy silnik 2-MIX o zredukowanym pozio-
mie zużycia paliwa, niskim poziomie emisji spalin i znacznie 
lepszej charakterystyce momentu obrotowego. W wyposa-
żeniu standardowym filtr HD2 o długiej żywotności.

  Inne wersje: MS 461-VW  
(Wszystkie informacje na temat danych technicznych i elementów  

wyposażenia w tabeli na stronie 42)

MS 650

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

84,9 cm3 4,8 kW/6,5 KM 7,3 kg*

Długość  
prowadnicy

63 cm p

Mocna pilarka łańcuchowa. Trwała, przeznaczona do  
długotrwałej pracy przy ekstremalnych obciążeniach.  
Idealna do pozyskania drewna twardego.
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Pilarki do pielęgnacji drzew

   Dla osób zajmujących się profesjonalną 
pielęgnacją drzew

   Lekkie specjalistyczne pilarki łańcuchowe 
do przycinania gałęzi i koron drzew

  Precyzyjne prowadzenie

STIHL MS 150 TC-E

***  zaprojektowana specjalnie z myślą o pracy w koronach drzew i przeznaczona 
wyłącznie dla osób, które przeszły szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew

MS 192 T

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

30,1 cm3 1,3 kW/1,8 KM 3,1 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm p

Lekka pilarka STIHL do pielęgnacji drzew. Uruchamianie bez 
szarpnięć dzięki elektronicznemu układowi zapłonowemu i 
optymalna ergonomia pracy. Przeznaczona do stosowania 
wyłącznie z piłami łańcuchowymi o niskiej skłonności do 
odbić. Zalecenie: Picco Micro Mini 3.***

MS 201 T

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

35,2 cm3 1,8 kW/2,4 KM 3,7 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm** p

Mocna pilarka do pielęgnacji drzew wyposażona w silnik 
2-MIX. Precyzja cięcia i prowadzenia. Idealna do prac związa-
nych z pielęgnacją drzew, takich jak przycinanie gałęzi, 
modelowanie koron drzew i usuwanie suchych konarów.***

NOWOŚĆ MS 150 TC-E

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

23,6 cm3 1,0 kW/1,3 KM 2,6 kg*

Długość 
prowadnicy

30 cm p

Idealne do przycinania drzew, do prac na wysokości z wyko-
rzystaniem podnośnika lub sprzętu wspinaczkowego: Waga 
lekka wśród pilarek STIHL do pielęgnacji drzew przekonuje 
wysoką jak na tę klasę wydajnością cięcia i bardzo wąskim 
rzazem.***

29

2



Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

E = ErgoStart

Pilarki typu Carving

   Specjalistyczne pilarki łańcuchowe dla 
osób rzeźbiących w drewnie, zajmujących 
się pielęgnacją drzew i dla sadowników

   Idealne do precyzyjnego wycinania 
drobnych detali i najmniejszych łuków

  Wyjątkowo lekkie i zwrotne, niski 
poziom wibracji

STIHL MS 201

MS 192 C-E

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

30,1 cm3 1,3 kW/1,8 KM 3,3 kg*

Długość 
prowadnicy

25 cm

30 cm

Lekka pilarka łańcuchowa STIHL z uchwytem standardowym. 
Bardzo niski poziom wibracji i wyjątkowo niska skłonność do od-
bić dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego zestawu 
tnącego typu Carving. Specjalnie ukształtowana końcówka pro-
wadnicy umożliwia precyzyjne wycinanie najmniejszych łuków i 
drobnych detali. Idealny model dla wymagających rzeźbiarzy, 
osób zajmujących się pielęgnacją drzew i sadowników.

MS 201

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

35,2 cm3 1,8 kW/2,4 KM 3,9 kg*

Długość 
prowadnicy

25 cm

30 cm

Pilarka typu Carving wyposażona w specjalnie dostosowany 
system antywibracyjny i zestaw tnący typu Carving, składający 
się z prowadnicy STIHL Carving i piły łańcuchowej STIHL 
Carving RMS. Najwyższej jakości prowadnica Carving o 
zwężonej końcówce została wzmocniona wkładką stellitową. 
Komfortowa piła łańcuchowa RMS 1/4" zapewnia doskonałą 
wydajność cięcia. Skrócenie górnej krawędzi zęba tnącego 
umożliwia łatwiejsze nacinanie. Piła osiąga o wiele lepszą 
prędkość niż tradycyjne piły łańcuchowe o podziałce 1/4".
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STIHL MS 461-R

R = pilarka ratownicza * bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

Pilarka ratownicza

   Do stosowania podczas akcji ratowniczych 
oraz do zwalczania pożarów

   Specjalna piła łańcuchowa wyposażona 
w pancerz ze stopów metali twardych

   Potężna  moc do zadań specjalnych Akcesoria do pilarki ratowniczej (brak zdjęcia)

Nr kat.

Prowadnica Rollomatic ES 
(Ematic Super), 50 cm (z wymiennym 
wierzchołkiem prowadnicy) 3003 002 9421 p

Rapid Duro R (specjalna piła 
łańcuchowa) 3944 000 0072 p
Okulary ochronne ULTRASONIC 
(bezbarwne) 0000 884 0330

Ogranicznik głębokości cięcia 3003 650 6501 p

Do wyczerpania 
zapasów!

Zestaw do przezbrojenia w pilarkę ratowniczą

Nr kat.

Do modeli 044, MS 440 
(za wyjątkiem 044 C z 
katalizatorem/MS 440-D) 1128 260 0003 p

Do modeli 046, MS 460 
(za wyjątkiem 046 C z 
katalizatorem/MS 460-D) 1128 261 0005

NOWOŚĆ MS 461-R

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

76,5 cm3 4,4 kW/6,0 KM 7,2 kg*

Długość 
prowadnicy

50 cm p

Specjalistyczna pilarka do zastosowań w akcjach ratowni-
czych i przy zwalczaniu pożarów. Silnik 2-MIX i redukcja 
zużycia paliwa do 20 %. Jednostka napędowa o olbrzymiej 
mocy i specjalna piła łańcuchowa Rapid Duro wyposażona 
w pancerz wykonany z płytek ze stopów metali twardych. 
Ogranicznik głębokości cięcia z uchwytem gwarantuje 
łatwą i szybką obsługę, również w rękawicach. Płynna regu-
lacja głębokości cięcia od kilku milimetrów do ok. 20 cm.
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Pilarki elektryczne

   Dla majsterkowiczów, rolników 
i użytkowników okazjonalnych

   Mocne silniki elektryczne zapewniają dużą 
wydajność cięcia, praktyczne elementy 
wyposażenia

  Łatwe uruchamianie

STIHL MSE 180 C-BQ

MSE 140 C-BQ

Napięcie 
znamionowe Moc Ciężar

230 V 1,4 kW 3,7 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm p

Bardzo lekka i poręczna. Wyposażona w błyskawiczny 
napinacz piły łańcuchowej i hamulec piły łańcuchowej Qu-
ickStop Super. Odpowiednia do prac budowlanych 
i przygotowania drewna opałowego.

MSE 160 C-BQ

Napięcie 
znamionowe Moc Ciężar

230 V 1,6 kW 4,1 kg*

Długość 
prowadnicy

35 cm p

Wyjątkowo poręczna i mocna. Wyposażona w błyskawiczny 
napinacz piły łańcuchowej i hamulec piły łańcuchowej Qu-
ickStop Super. Doskonała do prac budowlanych i przygoto-
wania drewna opałowego.

B = błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej Q = hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super

Wskazówka STIHL: 
Pilarki elektryczne STIHL nadają się idealnie do przygotowa-
nia drewna opałowego na terenach przydomowych oraz do 
prac w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ nie emitują 
spalin. Wszystkie pilarki elektryczne są ponadto wyposażone 
w inteligentny hamulec piły łańcuchowej STIHL QuickStop 
Super. W przypadku zwolnienia tylnego uchwytu pilarki, piła  
łańcuchowa zatrzymuje się natychmiast, co znacznie podno-
si poziom bezpieczeństwa pracy.

2
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MSE 220 C-Q

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

 
Ciężar

230 V 2,2 kW 6,2 kg*

Długość  
prowadnicy

40 cm p

Najmocniejsza elektryczna pilarka łańcuchowa STIHL do prac 
stolarskich i wykończeniowych. Wyposażona w elektrodyna-
miczny hamulec wybiegu piły łańcuchowej i elektroniczne 
sterowanie pracą silnika.

*  bez przewodu, z prowadnicą i piłą łańcuchową, bez oleju do smarowania pił łańcuchowych

MSE 180 C-BQ

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

 
Ciężar

230 V 1,8 kW 4,2 kg*

Długość  
prowadnicy

35 cm p

Mocna pilarka elektryczna. Wygodna obsługa. Wyposażona 
w hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super i błyskawicz-
ny napinacz piły łańcuchowej. Optymalna dla rzemieślników, 
rolników  i użytkowników okazjonalnych.

MSE 200 C-BQ

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

 
Ciężar

230 V 2,0 kW 4,4 kg*

Długość  
prowadnicy

35 cm p

Mocna pilarka elektryczna. Wyposażona w błyskawiczny  
napinacz piły łańcuchowej STIHL, hamulec piły łańcuchowej 
QuickStop Super i wskaźnik przeciążeniowy. Czerwona kon-
trolka sygnalizuje działanie zabezpieczenia przeciążeniowego. 
Wygodna obsługa. Idealna dla majsterkowiczów, rolników i 
użytkowników okazjonalnych.
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Pilarki akumulatorowe

   Dla użytkowników prywatnych, architek-
tów krajobrazu i majsterkowiczów

   Idealne do zastosowania w strefach 
wymagających zachowania ciszy oraz 
w zamkniętych pomieszczeniach

   Do przygotowania drewna opałowego 
oraz do pracy wokół domu i w ogrodzie

   Przeznaczone do cięcia gałęzi i drzew 
o średnicy do 20 cm

STIHL MSA 200 C-BQ

B = błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej *  bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
Q = hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super

Wskazówka STIHL: 
Urządzenia akumulatorowe nadają się idealnie do prac w 
strefach wymagających zachowania ciszy, takich jak okolice 
osiedli mieszkaniowych, tereny przyszpitalne itp.

Odpowiedni akumulator litowo-jono-
wy i inne akcesoria znajdziecie 
Państwo w rozdziale 1 od strony 16.

MSA 160 C-BQ

Ciężar
Długość 
prowadnicy

3,2 kg* 25 cm

3,2 kg* 30 cm p

MSA 160 C-BQ z prowadnicą i piłą łańcuchową

Idealna do zastosowania na terenach wymagających zacho-
wania ciszy do przygotowania drewna opałowego oraz do 
pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Wyposażona w spe-
cjalną piłę łańcuchową 1/4" PM3 gwarantującą perfekcyjną 
wydajność cięcia. Bardzo łatwa obsługa. Więcej informacji 
dotyczących wyposażenia i danych technicznych znajdziecie 
Państwo w rozdziale 2 na stronie 44.

Złoty medal 
Innowacje 
2011

NOWOŚĆ MSA 200 C-BQ

Ciężar
Długość 
prowadnicy

3,3 kg* 30 cm

3,3 kg* 35 cm

MSA 200 C-BQ z prowadnicą i piłą łańcuchową

Nowa pilarka akumulatorowa o jeszcze większej mocy przezna-
czona do prac na terenach wymagających zachowania ciszy. 
Wyposażona w specjalną piłę łańcuchową STIHL 1/4" PM3 
zapewniającą doskonałą wydajność cięcia. Bardzo łatwa obsłu-
ga. Więcej informacji na temat wyposażenia i danych technicz-
nych znajdziecie Państwo w rozdziale 2 na stronie 44.

Dostępna od 
wiosny 2013!
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Akcesoria do pilarek 
łańcuchowych

  Praktyczne akcesoria i dodatkowe 
wyposażenie ochronne

   Osłony piły łańcuchowej w różnych 
długościach

   Wygodny transport pilarki w torbie 
lub futerale 

  Narzędzia i koziołki

 Inne akcesoria od strony 188

Klucz wielofunkcyjny STIHL

Laser 2-w-1

Nr kat.

Do MS 171, MS 181, MS 211 1139 400 0200

Do MS 261, MS 271, MS 291 1141 400 0200

Do MS 231, MS 241, MS 251 1143 400 0200

Innowacyjne rozwiązanie pomocne przy ścince drzew: Laser 
2-w-1 to jednocześnie wskaźnik kierunku padania drzewa i 
narzędzie pomocnicze przy przycinaniu. Umożliwia przycina-
nie drewna bez potrzeby uciążliwego mierzenia. Podczas 
ścinki drzew laser 2-w-1 umożliwia lepsze kontrolowanie cię-
cia i kierunku padania drzewa. Z demonstracyjnym fi lmem 
na DVD. Do MS 171, MS 181, MS 211, MS 231, MS 241, 
MS 251, MS 261, MS 271 i MS 291. Nieodpowiednie dla 
modeli VW.
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Torba na pilarkę łańcuchową

Nr kat.

0000 881 0508 p

Do przechowywania oraz transportu wszystkich pilarek  
łańcuchowych z prowadnicą o długości poniżej 45 cm  
(nieodpowiednia dla MSE powyżej 45 cm, MS 660 i MS 880).

Futerał na pilarkę łańcuchową

Nr kat.

0000 900 4008 p

Do przechowywania oraz transportu wszystkich pilarek  
łańcuchowych z prowadnicą o długości poniżej 45 cm  
(nieodpowiednia dla MSE powyżej 45 cm, MS 441,  
MS 461, MS 660 i MS 880).

� dla wszystkich pilarek łańcuchowych poza � i � � dla modelu MS 150, MS 201, MS 201 T
� dla modelu MS 171, MS 181, MS 192 C, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

Klucz uniwersalny

Nr kat.

Rozmiar 19 – 13� 1129 890 3401 p

Rozmiar 19 – 16� 0000 890 3400 p

Rozmiar 16 und 13� 0000 890 3402 p

Praktyczne narzędzie do pilarek łańcuchowych STIHL. Sto-
sowany do napinania oraz wymiany piły łańcuchowej pro-
wadnicy i świecy zapłonowej.

Osłona piły łańcuchowej do pilarek do pielęgnacji drzew 

Nr kat.

 NOWOŚĆ   do prowadnicy o długości do 40 cm 0000 792 9161

Dla MS 192 T, MS 200 T i MS 201 T. Osłona chroni także 
pokrywę koła napędowego. Przypora szponowa jest osłonię-
ta. W ten sposób odzież oraz sprzęt wspinaczkowy operato-
ra jest odpowiednio zabezpieczony podczas pracy w koro-
nach drzew. 

NOWOŚĆ Przedłużka osłony piły łańcuchowej

Nr kat.

30 cm 0000 792 9140 p

Dla prowadnic o dł. powyżej 90 cm.

Długość osłony

do 25 cm p 0000 792 9170

do 35 cm p 0000 792 9171 0000 792 9172

do 37 cm p 0000 792 9174

do 45 cm p 0000 792 9173 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

do 55 cm p 0000 792 9176** 0000 792 9176**

do 63 cm p 0000 792 9177 0000 792 9177

do 75 cm p 0000 792 9178 0000 792 9178

do 90 cm p 0000 792 9179 0000 792 9179
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NOWOŚĆ Osłona piły łańcuchowej

* Nr kat. prowadnic, więcej informacji patrz Przegląd w rozdziale 3 od strony 56 ** także dla 3005 000 4721/50 cm
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Klucz wielofunkcyjny

Nr kat.

Rozmiar 19 – 13� 0000 881 5501

Rozmiar 19 – 16� 0000 881 5502

Praktyczne, wielofunkcyjne narzędzie o wysokiej jakości w 
trwałej obudowie z tworzywa sztucznego ze śrubokrętem 
płaskim 3,5 mm (przydatnym do regulacji gaźnika oraz  
czyszczenia rowków prowadnicy) oraz 7,0 mm, końcówką 
Torx TX27 oraz kluczem do świec zapłonowych 19–13 oraz 
19 – 16. W zestawie nylonowy pokrowiec z przelotką na pas.

Innowacje  
2010

Metalowy koziołek 

Nr kat.

0000 881 4607

Stabilna konstrukcja, lakierowany w kolorze szarym. Łańcuch  
ze sprężyną do mocowania ciętej kłody. Nośność maks. 100 kg.

Drewniany koziołek

Nr kat.

0000 881 4602 p

Lekki model do komfortowego przygotowania drewna  
opałowego. Nośność maks. 70 kg.

Koziołek SMART HOLDER

Nr kat.

0000 881 4605 p

Z metalu. Składany poprzez proste poluzowanie dwóch na-
krętek. Do cięcia kłód drewna o średnicy od 25 do 230 mm.

Materiały eksploatacyjne, narzędzia ręczne i akcesoria do prac leśnych znajdziecie Państwo w rozdziałach 11 i 12 od strony 182.

Zestaw serwisowy (brak zdjęcia)

Nr kat.

dla MS 170-D 1130 007 1800

dla MS 171, MS 181, MS 211 1139 007 1800

Ważne części serwisowe gwarantujące stałą sprawność 
urządzenia. W zestawie filtr powietrza, filtr paliwa i świeca 
zapłonowa.

Koziołek do cięcia

Nr kat.

0000 881 4606

Z metalu, lakierowany w kolorze szarym. Do spalinowych pi-
larek łańcuchowych aż do modelu STIHL MS 362 i pilarek 
elektrycznych o maks. długość prowadnicy 37 cm. Nośność 
maks. 100 kg.
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

 wyposażenie seryjne B = błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej E = ErgoStart � PMM3: Picco Micro Mini 3 � PD3: Picco Duro 3
 wyposażenie dodatkowe D = katalizator � PM3: Picco Micro 3 � RD3: Rapid Duro 3

 

Wyposażenie dodatkowe: Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej  
do modeli MS 170, MS 180, MS 210, MS 230, MS 250: 
Nr kat. 1123 007 1008

Wyposażenie dodatkowe: Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej  
do modeli MS 171, MS 181, MS 211:
Nr kat. 1139 007 1000

Pilarki spalinowe do przygotowywania drewna opałowego oraz do prac wokół domu i w ogrodzie

MS 170-D p 35 30,1 1,2/1,6 4,2 3,4 100 109 4,3/6,2

MS 171 p 35 31,8 1,3/1,8 4,3 3,3 99 110 4,0/4,5

MS 181 p 35 31,8 1,5/2,0 4,3 2,9 98 109 4,0/3,5

MS 181 C-BE p 30 
35

31,8 1,5/2,0 4,6 3,1 98 109 4,0/3,5

MS 150 C-E    NOWOŚĆ p 30 23,6 1,0/1,3 2,8 2,8 97 108 4,9/4,9

MS 192 C-E 30 30,1 1,3/1,8 3,3 2,5 99 110 3,0/3,2

MS 211 p 35 35,2 1,7/2,3 4,3 2,5 99 110 3,5/3,2

MS 231 p 35 40,6 2,0/2,7 4,9 2,4 102 112 3,5/3,5

MS 231 C-BE p 35 40,6 2,0/2,7 5,2 2,6 102 112 3,5/3,5

MS 251 p 35 45,6 2,2/3,0 4,9 2,2 102 112 3,9/3,9

Pilarki spalinowe z piłą Picco Duro 3 i Rapid Duro 3

MS 211  
z piłą łańcuchową Picco Duro 3 p 35 35,2 1,7/2,3 4,3 2,5 99 110 3,5/3,2

MS 251  
z piłą łańcuchową Picco Duro 3 p 35 45,6 2,2/3,0 4,9 2,2 102 112 3,9/3,9

MS 261  
z piłą łańcuchową Rapid Duro 3 p 37 50,2 2,8/3,8 5,2 1,9 102 113 3,5/3,5
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 NOWOŚĆ   Wyposażenie dodatkowe: Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej  
do modeli MS 231 i MS 251: 
Nr kat. 1143 007 1005

3/8" P PMM3� – – – – – – – –

3/8" P PMM3� – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3� – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3� – – – – – – 2-MIX

1/4" P PM3� – – – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3� – – – – – – – –

3/8" P PM3� – – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3� – – – – – 2-MIX

3/8" P PM3� – – – – – 2-MIX

.325" PM3� – – – – – 2-MIX

3/8" P PD3� – – – – – – 2-MIX

.325" PD3� – – – – – 2-MIX

.325" RD3� – – – – – 2-MIX

*   W zależności od rodzaju pilarki rzeczywista długość cięcia może być 
mniejsza niż wartość podana wyżej. Zo bacz inne zestawy tnące na 
stronach 56 – 59

**    bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej *** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
**** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki
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Pilarki łańcuchowe dla rolnictwa i ogrodnictwa

MS 271 p 37 50,2 2,6/3,5 5,6 2,2 103 113 4,5/4,5 .325"

MS 291 p 37 55,5 2,8/3,8 5,6 2,0 103 113 4,5/4,5 3/8"

MS 311 p 37 59,0 3,1/4,2 6,4 2,1 105 115 4,0/4,0 3/8"

MS 391 p 37 64,1 3,3/4,5 6,4 1,9 105 115 4,0/4,0 3/8"

Pilarki łańcuchowe dla leśnictwa

MS 201 35 35,2 1,8/2,4 3,9 2,2 98 110 2,6/2,7 3/8" P

MS 241 C-M p 35 42,6 2,2/3,0 4,7 2,1 102 112 2,9/2,9 3/8" P

MS 261 p 37 50,2 2,8/3,8 5,2 1,9 102 113 3,5/3,5 .325"

MS 362 p 37 59,0 3,4/4,6 5,9 1,7 103 114 3,5/3,5 3/8"

MS 362-VW p 37 59,0 3,4/4,6 6,0 1,8 103 114 3,5/3,5 3/8"

 wyposażenie seryjne M = M-Tronic V = elektryczne ogrzewanie gaźnika � RM3: Rapid Micro 3 � PS: Picco Super 
 wyposażenie dodatkowe W = Elektryczne ogrzewanie uchwytu � RM: Rapid Micro � RS: Rapid Super
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RM3� – – – – – 2-MIX –

RM3� – – – – – 2-MIX –

RM� – – – – 2-MIX –

RM� – – – – 2-MIX –

PS� – – – – – 2-MIX –

PS� – – 2-MIX

RS� – – – 2-MIX –

RS� – – – – 2-MIX –

RS� – – 2-MIX –

Inne modele �*  W zależności od rodzaju pilarki rzeczywista długość cięcia może być 
mniejsza niż wartość podana wyżej. Zo bacz inne zestawy tnące na 
stronach 56 – 59

** bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
*** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
**** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2 41
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

Pilarki spalinowe dla leśnictwa

MS 441 p 40 70,7 4,2/5,7 6,6 1,6 105 115 3,1/3,3 3/8"

MS 441 C-M 40 
45 70,7 4,2/5,7 6,6 1,6 105 115 3,1/3,3 3/8"

MS 441 C-MQ    NOWOŚĆ 40
45 70,7 4,2/5,7 6,8 1,6 105 115 3,9/3,9 3/8"

MS 461    NOWOŚĆ 40 76,5 4,4/6,0 6,7 1,5 105 116 4,0/3,8 3/8"

MS 461-VW    NOWOŚĆ 40
45 76,5 4,4/6,0 6,8 1,5 105 116 4,0/3,8 3/8"

MS 650 p 63 84,9 4,8/6,5 7,3 1,5 1001 112 6,7/6,7 3/8"

MS 880 p 90 121,6 6,4/8,7 9,8 1,5 103 113 8,9/8,9 .404"

Pilarki do pielęgnacji drzew

MS 150 TC-E    NOWOŚĆ p 30 23,6 1,0/1,3 2,6 2,6 97 108 4,9/4,9 1/4" P

MS 192 T p 35 30,1 1,3/1,8 3,1 2,4 97 109 2,9/3,1 3/8" P

MS 201 T p 35 35,2 1,8/2,4 3,7 2,1 98 110 3,5/3,1 3/8" P

Pilarki typu Carving

MS 192  C-E 25
30 30,1 1,3/1,8 3,3 2,5 99 110 4,6/4,6 1/4" 

MS 201 25
30 35,2 1,8/2,4 3,9 2,2 98 110 4,8/4,8 1/4"

Pilarka ratownicza

MS 461-R    NOWOŚĆ p 50 76,5 4,4/6,0 7,2 1,6 105 116 3,1/6,4 3/8"

 Wyposażenie seryjne E = ErgoStart Q =  Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super � RS: Rapid Super � PS3: Picco Super 3
 wyposażenie dodatkowe M = M-Tronic V =  elektryczne ogrzewanie gaźnika � PM3: Picco Micro 3 � RMS: Rapid Micro Spezial

R = pilarka ratownicza W = Elektryczne ogrzewanie uchwytu � PMM3: Picco Micro Mini 3 �  RDR: Rapid Duro R (specjalna piła łańcuchowa)
T = Tophandle
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RS� – – – – – 2-MIX –

RS� – – – – – 2-MIX

RS� – – – – 2-MIX

RS� – – – – – – 2-MIX –

RS� – – – – – 2-MIX –

RS� – – – – – – – – –

RS� – – – – – – – – –

PM3� – – – – – – – – – 2-MIX –

PMM3� – – – – – – – – – – –

PS3� – – – – – – – – 2-MIX –

RMS� – – – – – – – – – –

RMS� – – – – – – – – – 2-MIX –

RDR� – – – – – – 2-MIX –
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*  W zależności od rodzaju pilarki rzeczywista długość cięcia może być 
mniejsza niż wartość podana wyżej. Zo bacz inne zestawy tnące na 
stronach 56 – 59

** bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
*** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
**** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

Pilarki elektryczne

MSE 140 C-BQ p 35 230 1,4 3,7** 91 104 1,8/2,3 4,0 3/8" P PMM3�

MSE 160 C-BQ p 35 230 1,6 4,1** 93 106 2,2/3,0 4,0 3/8" P PM3�

MSE 180 C-BQ p 35 230 1,8 4,2** 92 105 2,2/2,7 4,0 3/8" P PM3�

MSE 200 C-BQ p 35 230 2,0 4,4** 92 105 2,9/3,5 4,0 3/8" P PM3�

MSE 220 C-Q p 40 230 2,2 6,2** 95 108 2,3/ 2,5 4,0 3/8" RS3�

Pilarki akumulatorowe

MSA 160 C-BQ p 25 
30 – – 3,2*** 84 95 4,5/4,0 – 1/4" P PM3�

MSA 200 C-BQ   NOWOŚĆ 30 
35 – – 3,3*** 84 95 4,5/4,0 – 1/4" P PM3�

Wyposażenie dodatkowe: Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej  
do modeli MSE 140, MSE 160, MSE 180:  
Nr kat. 1208 007 1000

 wyposażenie seryjne B = błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej � PMM3: Picco Micro Mini 3 *       W zależności od rodzaju pilarki rzeczywista długość cięcia może być 
mniejsza niż wartość podana wyżej. Zo bacz inne zestawy tnące na 
stronach 56 – 59

 wyposażenie dodatkowe Q = Hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super � PM3: Picco Micro 3
� RS3: Rapid Super 3
�  Elektrodynamiczny hamulec wybiegu **    bez przewodu sieciowego, bez oleju do smarowania piły  

łańcuchowej, z prowadnicą i piłą łańcuchową
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– –

– –

– –

– –

– – � –

– –

– –

*** bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
**** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
***** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2
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Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki

HT 101

Pojemność
skokowa Moc

31,4 cm3 1,05 kW/1,4 KM

Ciężar
Długość 
całkowita

7,6 kg* 270 – 390 cm p

Za pomocą mocnej podkrzesywarki HT 101 
możliwe jest ścinanie gałęzi do wysokości ok. 
5 m. Z wysięgnikiem teleskopowym i zestawem 
tnącym PMM3 do wykonywania precyzyjnych 
cięć w ogrodach i sadach. 

HT 131

Pojemność
skokowa Moc

36,3 cm3 1,4 kW/1,9 KM

Ciężar
Długość 
całkowita

7,8 kg* 270 – 390 cm p

Za pomocą najsilniejszej podkrzesywarki 
STIHL można ścinać gałęzie do wysokości ok. 
5 m. Z wysięgnikiem teleskopowym 
oraz szczególnie lekką prowadnicą 
Rollomatic E Mini Light.
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HTE 60

Napięcie 
znamionowe Moc

230 V 1,45 kW

Ciężar
Długość 
całkowita

4,5 kg** 210 cm

Za pomocą bardzo silnej podkrzesywarki 
elektrycznej STIHL HTE 60 można ścinać 
gałęzie do wysokości ok. 3,20 m.

Podkrzesywarki 
i akcesoria

   Do prześwietlania koron drzew i przycinania 
drzew owocowych na dużej wysokości

  Zasięg do 5 metrów

  Plecakowy system nośny umożliwiający 
ergonomiczną pracę 

STIHL HT 131

* bez paliwa, bez zestawu tnącego ** bez przewodu sieciowego

2

46



www.stihl.pl

 Wyposażenie seryjne 3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3 (wąski zestaw tnący) *** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) **** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

Przekładnia kątowa

Nr kat.

4138 640 0201 p

Do urządzeń HT 101, HT 131 i HTE 60.

Plecakowy system nośny RTS-HT

Nr kat.

4182 790 4400 p

Komfortowy, plecakowy system nośny z możliwością dopa-
sowania do sylwetki użytkownika. Dzięki możliwości usta-
wienia wysokości mocowania zapewnia wyjątkowo lekką i 
ergonomiczną pracę , szczególnie w przypadku długotrwa-
łych zastosowań. Odpowiedni do modeli podkrzesywarek: 
HT 75, HT 101, HT 131 i HTE 60.
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Podkrzesywarki

HT 101 p 30 31,4 1,05/1,4 – – 7,6* 89 101 3,7/5,5 3/8" P PMM3 – 270 – 390 4-MIX

HT 131 p 30 36,3 1,4/1,9 – – 7,8* 93 106 3,0/4,7 3/8" P PMM3 270 – 390 4-MIX

HTE 60 30 – – 230 1,45 4,5** 94 106 3,6/4,8 3/8" P PMM3 210 – – –

Zestaw serwisowy (brak zdjęcia)

Nr kat.

Dla HT 101 4180 007 1800

Ważne części serwisowe gwarantujące stałą sprawność 
urządzenia. W zestawie filtr powietrza, filtr paliwa i świeca 
zapłonowa.

Komfortowy pas nośny HT

Nr kat.

4138 710 9001 p

Zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru na barki, plecy, 
biodra oraz uda użytkownika i służy jako praktyczna pomoc 
w trakcie transportu. Miękka warstwa wewnętrzna zwiększa 
komfort w trakcie dłuższych prac oraz prac na dużych  
powierzchniach. Odpowiedni do modeli HT 75, HT 101,  
HT 131 i HTE 60.
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Zestawy tnące

Pilarka łańcuchowa musi pokonać drewno. Do tego celu potrzebuje jednak 

nie tylko mocnego silnika, ale także perfekcyjnie dopasowanego zestawu 

tnącego. Tylko gdy prowadnica, piła łańcuchowa i koło napędowe są do 

siebie idealnie dopasowane, moc silnika może zostać przetworzona na 

optymalną wydajność cięcia. Właśnie dlatego STIHL jako jedyny producent 

pilarek łańcuchowych na świecie sam produkuje swoje piły łańcuchowe. 

Również podczas produkcji naszych prowadnic wykorzystujemy całą naszą 

wiedzę i doświadczenie w zakresie najbardziej zaawansowanej technologii, 

aby nasi użytkownicy zawsze uzyskiwali najlepsze rezultaty cięcia.

Piły łańcuchowe 51 – 53

Prowadnice 54 – 55

Piły łańcuchowe i prowadnice – Przegląd 56 – 59

Narzędzia do konserwacji zestawu tnącego 60 – 63

Po prostu tnie.  
Bez przerwy.
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Zestawy tnące

Oryginalne piły łańcuchowe STIHL: najlepsze wyniki dzięki najwyższej jakości
  Sukces produktów STIHL: STIHL jest jedynym producentem pilarek łańcuchowych, który sam konstruuje również 

piły łańcuchowe i prowadnice. Dzięki temu wszystkie komponenty są optymalnie dopasowane.
  Jakość produkcji STIHL: Piły łańcuchowe STIHL cechuje szwajcarska precyzja wykonania gwarantowana przez 

zakłady STIHL w Wil w Szwajcarii. Są one produkowane na specjalnych maszynach, również zaprojektowanych  i 
wyprodukowanych przez STIHL.

  Najwyższa wydajność cięcia: Piły łańcuchowe STIHL zapewniają najlepsze rezultaty cięcia nie tylko w pilarkach 
STIHL,  ale także w urządzeniach innych producentów.

System smarowania piły  
łańcuchowej STIHL Oilomatic

1

4

Pole serwisowe

3

Bieżnia prowadnicy 
hartowana indukcyjnie

1   System smarowania piły łańcuchowej STIHL Oilomatic
  Niewielkie kanaliki olejowe w ogniwach prowadzących po-

bierają olej z rowka prowadnicy, a następnie przekazują go 
na przeguby piły łańcuchowej. Dodatkowo po obu stronach 
ogniw prowadzących znajdują się liczne zagłębienia, w któ-
rych gromadzi się olej. Dzięki temu olej jest lepiej rozprowa-
dzany po bieżni zębów tnących, co gwarantuje o 10% lepsze 
smarowanie i wydłuża żywotność piły łańcuchowej.

2   Oznaczenia serwisowe i sygnalizujące zużycie
  Prawie wszystkie piły łańcuchowe STIHL posiadają na zę-

bach tnących oznaczenia, które służą do rozpoznawania sta-
nu zużycia. Stanowią również ułatwienie podczas ostrzenia 
piły łańcuchowej i umożliwiają zachowanie odpowiedniego 
kąta ostrzenia.

3  Bieżnia prowadnicy hartowana indukcyjnie
  Hartowanie indukcyjne zwiększa odporność bieżni prowadni-

cy na zużycie, co znacznie wydłuża jej żywotność.

4  Pole serwisowe
  Pole serwisowe dostarcza istotnych informacji dotyczących 

zestawu tnącego. Informacje zostały wygrawerowane lasero-
wo na korpusie prowadnicy i pozostają czytelne nawet  
podczas pracy w ekstremalnie trudnych warunkach.

Wszystkie piły łańcuchowe STIHL odznaczają się niewielką skłonnością do odbić i drgań, wyjątkowo łagodną charakterystyką 
cięcia i niskim poziomem wibracji. Piły łańcuchowe o wyjątkowo niskim poziomie wibracji można rozpoznać po oznaczeniu 
„C“ na zębach tnących.

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 

Oznaczenia serwisowe 
i sygnalizujące zużycie

2
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Piły łańcuchowe

  Wykonane ze szwajcarską precyzją 
w zakładach STIHL w Wil w Szwajcarii

   Wyjątkowa wydajność cięcia i 
bezpieczeństwo

   Zęby tnące elektrolitycznie chromowane 
są wykonane ze specjalnej stali,a nity są 
dodatkowo utwardzane

  Optymalnie dopasowane do prowadnic 
i pilarek

STIHL Rapid Duro 3 (RD3)

Piła łańcuchowa Picco Micro Mini 3 (PMM3)

Pierwsza piła łańcuchowa STIHL o niskim poziomie wibracji dla 
modeli podstawowych. Trwała i wytrzymała, o niskiej skłonno-
ści do odbić, charakteryzująca się szczególnie wysoką wydajno-
ścią cięcia dzięki wyjątkowo wąskiemu rzazowi.

1 / 4"
 P

1 / 4"

3 / 8" 
P

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"

.4
04

"

1,1 mm 3610

Piła łańcuchowa Picco Micro 3 (PM3)

Tylko w STIHL: piła łańcuchowa Picco Micro 3 (PM3) 3/8". 
Ta piła o niskiej skłonności do odbić i drgań powstała z myślą 
o lekkich i kompaktowych pilarkach łańcuchowych. Łączy w 
sobie wysoką wydajność i jakość cięcia oraz duży komfort 
pracy. Wersja 1/4" charakteryzuje się bardzo płaską i wąską 
konstrukcją w połączeniu z małą podziałką. Idealna do zasto-
sowania w podkrzesywarkach. Dostępna z ogniwami prowa-
dzącymi o szerokości 1,1 i 1,3 mm.

1 / 4"
 P

1 / 4"

3 / 8" 
P

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"

.4
04

"

1,1 mm 3670

1,3 mm 3636

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3 (wąski zestaw tnący)

NOWOŚĆ Piła łańcuchowa Picco Super (PS)

Obok piły łańcuchowej PS3 3/8" to jedyna dostępna na 
rynku piła łańcuchowa Picco typu pełne dłuto. Oferuje 
obecnie znacznie większą wydajność cięcia niż wszystkie 
inne dostępne nisko-profi lowe piły łańcuchowe z ogniwem 
prowadzącym 1,3 mm. Większa wydajność nacinania niż 
w przypadku piły PS3 3/8". Równomierna praca w rzazie, 
redukcja wibracji o 15%. Doskonała charakterystyka naci-
nania i bardzo czysta powierzchnia cięcia. Ze względu na 
wysoką wydajność piła nadaje się idealnie do zastosowa-
nia podczas profesjonalnych prac leśnych.

1,3 mm 3617

1 / 4"
 P

1 / 4"

3 / 8" 
P

3 / 8"
 P
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25

"

3 / 8"

.4
04

"
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Zestawy tnące

Piła łańcuchowa Picco Super 3 (PS3)

Pierwsza na świecie niskoprofilowa piła łańcuchowa 3/8" tzw. 
pełne dłuto. Znacznie zwiększona wydajność cięcia. Spokojna 
praca, doskonałe zachowanie podczas wcinania, bardzo  
czysta powierzchnia cięcia, niski poziom wibracji. Idealna  
piła łańcuchowa do pielęgnacji drzew.

1,3 mm 3616

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8" 
P

3 / 8"
 P

.3
25

"

3 / 8"

.4
04

"

Piła łańcuchowa Carving Rapid Micro Spezial (RMS)

Komfortowa piła łańcuchowa o niskim poziomie wibracji i bar-
dzo dobrej wydajności cięcia. Dzięki skróceniu górnej krawę-
dzi zęba tnącego wyeliminowano potrzebę dociskania urzą-
dzenia podczas cięcia. Piła osiąga o wiele lepszą prędkość 
nacinania niż tradycyjne piły łańcuchowe o podziałce 1/4".  
Doskonała do rzeźbienia w drewnie i pielęgnacji drzew.

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8" 
P

3 / 8"
 P
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1,3 mm 3661

Piła łańcuchowa Picco Duro 3 (PD3)

Pierwsza na świecie niskoprofilowa piła łańcuchowa ze zbroje-
niem z płytek z metali twardych o wysokiej udarności. Pozosta-
je cztery razy dłużej ostra bez konieczności dodatkowego 
ostrzenia niż standardowe piły łańcuchowe i charakteryzuje się 
znacznie dłuższą żywotnością, nawet w przypadku ekstremal-
nych obciążeń. Dodatkowo Picco Duro to piła łańcuchowa o  
niskim poziomie wibracji i niewielkiej skłonności do odbić. 

 
 1 / 4"

 P

1 / 4"

3 / 8" 
P

3 / 8"
 P
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3 / 8"
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1,3 mm 3612

Piła łańcuchowa Rapid Micro (RM)

Idealna uniwersalna piła łańcuchowa do zastosowań w  
rolnictwie, leśnictwie i budownictwie o doskonałej charakte-
rystyce prowadzenia i wysokiej wydajności cięcia.

1,3 mm 3660

*1,5 mm 3628 3651

1,6 mm 3629 3652 3668

 
 1 / 4"
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1 / 4"

3 / 8" 
P

3 / 8"
 P
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3 / 8"
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Piła łańcuchowa Rapid Micro 3 (RM3)

Komfortowa piła łańcuchowa o niskiej skłonności do odbić,  
niskim poziomie wibracji, łagodnej charakterystyce cięcia i 
niewielkiej skłonności do drgań.

1,3 mm 3662

*1,5 mm 3633

1,6 mm 3634 3664
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P
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Piła łańcuchowa Rapid Super (RS)

Piła łańcuchowa o niskim poziomie wibracji, łagodnej charakte-
rystyce cięcia i niewielkiej skłonności do drgań oraz bardzo wy-
sokiej wydajności cięcia.

*1,5 mm 3638 3622

1,6 mm 3639 3621 3946
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P
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Praktyczna wskazówka: Piły łańcuchowe STIHL są dostęp-
ne z różną szerokością ogniw prowadzących i z różną podział-
ką. Odpowiedni numer katalogowy należy odczytać z tabeli.

Szerokość ogniwa prowadzącego Nr kat. Nr kat.
 Podziałka Podziałka

3/8" P  PMM3: Picco Micro Mini 3 (wąski zestaw tnący)

Wskazówka STIHL: 
STIHL oferuje również piły łańcuchowe z ogniwem prowadzą-
cym o szerokości 1,5 mm. Te piły łańcuchowe mogą być 
montowane na pilarkach innych producentów. Szczegóło-
wych informacji na ten temat udzieli Państwu Autoryzowany 
Dealer STIHL.
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 Odpowiednia + Zalecana *  Piły łańcuchowe do pilarek innych producentów
– Nie zalecana ++ Doskonała **  Dla modeli MS 192 T, MS 200 T i MS 201 T piła łańcuchowa STIHL 1/4" Rapid Micro Spezial (RMS)  

może być stosowana wyłącznie w połączeniu z prowadnicą STIHL Carving
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Piły łańcuchowe STIHL Oilomatic

Picco Micro Mini 3 (PMM3) ++ – – ++ – – ++ + Dostępna z podziałką 3/8" P

Picco Micro 3 (PM3) ++ – – ++ – ++ ++ ++ Dostępna z podziałką 1/4" P i 3/8" P

Picco Super (PS)    NOWOŚĆ ++ – – – – – – Dostępna z podziałką 3/8" P

Picco Super 3 (PS3) ++ ++ – – – – Dostępna z podziałką 3/8" P

Picco Duro 3 (PD3) ++ ++ + – – – ++ – Dostępna z podziałką 3/8" P

Rapid Micro Spezial (RMS) – +* – +** ++** – – + – Dostępna z podziałką 1/4"

Rapid Micro (RM) – ++ ++ – – – – – – Dostępna z podziałką 1/4", .325", 3/8" i .404"

Rapid Micro 3 (RM3) ++ ++ – – – – – – Dostępna z podziałką .325" i 3/8"

Rapid Super (RS) + ++ – – – – – – Dostępna z podziałką .325", 3/8" i .404"

Rapid Super 3 (RS3) – ++ ++ – – – – ++ – Dostępna z podziałką 3/8"

Rapid Duro (RD) – + + – – – – + – Dostępna z podziałką 3/8"

Rapid Duro 3 (RD3)  ++ ++ ++ – – – – – Dostępna z podziałką .325"

Rapid Duro R (RDR) – – – – – ++ – – – Dostępna z podziałką 3/8"

Piła łańcuchowa Rapid Super 3 (RS3)

Wysokowydajna piła łańcuchowa wyposażona w specjalne 
ogniwa prowadzące. Zredukowana skłonność do odbić przy 
jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej wydajności cięcia.

1,6 mm 3626
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Piła łańcuchowa Rapid Duro (RD)

Piła łańcuchowa z twardego stopu metalu pozostaje dłużej 
ostra nawet przy ekstremalnie wysokich obciążeniach (np.  
zanieczyszczone, zamarznięte drewno).

1,6 mm 3943
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Piła łańcuchowa Rapid Duro 3 (RD3)

Pierwsza piła łańcuchowa STIHL .325" z zębami ze stopów meta-
li twardych. Minimalna skłonność do odbić, niski poziom wibracji. 
Pozostaje czterokrotnie dłużej ostra bez konieczności dodatkowe-
go ostrzenia niż standardowe piły łańcuchowe. Rapid Duro 3  
oferuje wysoką wydajność cięcia również w przypadku ekstre-
malnych obciążeń. Idealna do zastosowań w ogrodnictwie i przy 
pielęgnacji krajobrazu.

*1,5 mm 3666

1,6 mm 3667
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Piła łańcuchowa Rapid Duro R (RDR)

Specjalna piła łańcuchowa przeznaczona do najcięższych zastoso-
wań (np. drewno z gwoździami, materiały zespolone i szkło zbrojone). 
Ostrza zębów tnących posiadają pełnopowierzchniowe zbrojenie 
wykonane z płytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarności.

1,6 mm 3944
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"
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Zestawy tnące

Prowadnice

   Do różnych zastosowań: od pozyskiwania 
surowca drzewnego i przygotowania drew-
na opałowego aż po rzeźbę w drewnie

   Prowadnice Rollomatic gwarantują 
minimalne tarcie

   Lite prowadnice Duromatic do wymagają-
cych prac w twardym drewnie

   Optymalne przetworzenie mocy silnika 
na wydajność cięcia

STIHL Rollomatic ES

STIHL Carving

Wysokiej jakości prowadnica o zwężonej końcowce wzmocnio-
na wkładką stellitową. W połączeniu z piłą łańcuchową 1/4" 
RMS doskonała do rzeźbienia w drewnie i pielęgnacji drzew.

STIHL Rollomatic E Light

Prowadnica o lekkiej konstrukcji zbudowana z trzech płyt 
stalowych wydrążonych na dużej powierzchni i zespawanych 
elektrycznie. Wolne przestrzenie wypełnione są poliamidem 
zbrojonym włóknami szklanymi. Rezultat: do 30% mniejszy 
ciężar (dla prowadnicy o długości 40 cm).

STIHL Rollomatic E Mini Light

Prowadnica o lekkiej konstrukcji przeznaczona do zastosowa-
nia w lekkich pilarkach łańcuchowych i podkrzesywarkach. W 
porównaniu do zwykłych prowadnic jest lżejsza o 25 % (przy 
długości 35 cm). Przeznaczona do lżejszych prac, szczególnie 
w przypadku zastosowania w podkrzesywarkach lub podczas 
pozyskiwania miękkiego drewna. Dostępna w długościach 
25, 30 i 35 cm.

STIHL Rollomatic E Mini

Połączenie tej wyjątkowo wąskiej prowadnicy z piłą łańcuchową 
o małych ogniwach 3/8" Picco Micro Mini 3 lub z piłą łańcu-
chową 1/4" Picco Micro 3 przeznaczoną specjalnie do pilarek 
akumulatorowych i MS 150/MS 150 T przyczynia się do 
znacznej redukcji ciężaru przy zwiększonej wydajności cięcia. 
Podobnie jak wszystkie prowadnice STIHL, także prowadnica 
Rollomatic Mini wykonana została z wysokogatunkowej stali 
chromowo-molibdenowej. Dostępna w różnych długościach.

3
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STIHL Rollomatic ES

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) to masywna i wyjąt-
kowo sztywna prowadnica z wymienną końcówką. Konstrukcja 
ta nadaje się idealnie do prac profesjonalnych. Znajduje zasto-
sowanie przede wszystkim w pilarkach o dużej mocy przy ścin-
ce drzew i przycinaniu drewna na długość. Owalne, ukośne 
otwory olejowe zwiększają prędkość przepływu oleju do sma-
rowania piły łańcuchowej zapewniając optymalne smarowanie 
i jeszcze dłuższą żywotność prowadnicy.

Prowadnice

STIHL Carving   – – – ++ ++ – – + +

STIHL Rollomatic E Mini Light ++ + ++ – – ++ ++

STIHL Rollomatic E Mini ++ + ++ – ++ ++ ++

STIHL Rollomatic E Light ++ ++ ++ – – ++

STIHL Rollomatic E (bis zu 10 Z) ++ ++ + – – ++

STIHL Rollomatic E (11 Z) + + ++ – – – – + –

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

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

STIHL Duromatic E + + – – – – – –

Z = Liczba zębów, kółko gwiazdkowe  Odpowiednia – Nie zalecana + Zalecana ++ Doskona-

STIHL Duromatic E

STIHL Duromatic E to wyjątkowo trwała, lita prowadnica prze-
znaczona do pilarek o średniej i dużej mocy. Prowadnica została 
wykonana z niezwykle wytrzymałej stali. Poddawana najwięk-
szym obciążeniom końcówka prowadnicy została dla ochrony 
dodatkowo opancerzona metalem ze stopów twardych.
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STIHL Rollomatic ES Light

Zredukowana pod względem ciężaru wersja  prowadnicy 
STIHL Rollomatic ES o lekkiej konstrukcji, wykonana ze specjal-
nej stali odpornej na zużycie. Wolne przestrzenie są frezowane, 
a następnie spawane z wykorzystaniem specjalnej techniki  
laserowej. W ten sposób powstaje bardzo stabilny, pusty w 
środku korpus o elastycznej konstrukcji górnej i dolnej. Dzięki 
temu możliwa jest redukcja ciężaru nawet o 30% w stosunku 
do prowadnicy Rollomatic ES. Dostępne w długościach 71 cm, 
80 cm i 90 cm.

STIHL Rollomatic E

Prowadnica STIHL Rollomatic E składa się z trzech zespawa-
nych elektrycznie płyt metalowych. Środkowa płyta została 
wydrążona na dużej powierzchni. Zaleta: duża stabilność przy 
korzystnym ciężarze. Aby spełnić różnorodne oczekiwania 
prowadnice Rollomatic E są oferowane z kółkami w 2 rozmia-
rach. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w 
słowniku na stronie 252.

Zamknięte łożyska przy kółku gwiazdkowym zapewniają długą żywotność prowadnic.
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Zestawy tnące

Pilarki łańcuchowe Piły łańcuchowe

Zestawy tnące do pilarek do przygotowania drewna opałowego i prac wokół domu i w ogrodzie
MS 150 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – – – –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – – – –

MS 170/171/ 
181/192

25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – – – – – –

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – – – –

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – – – – – –

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – – – – – –

MS 181/211/ 
231� /MS 251�

30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 – 3612 000 0044 – – – –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 – 3612 000 0050 – – – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 – 3612 000 0055 – – – –

Zestawy tnące do pilarek dla rolnictwa i ogrodnictwa
MS 271 32 .325 1,6 – – – – – 3629 000 0056 3634 000 0056 3639 000 0056 –

37 .325 1,6 – – – – – 3629 000 0062 3634 000 0062 3639 000 0062 –

40 .325 1,6 – – – – – 3629 000 0067 3634 000 0067 3639 000 0067 –

291/311/391 37 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0056 3664 000 0056 3621 000 0056 3626 000 0056

40 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0060 3664 000 0060 3621 000 0060 3626 000 0060

45 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0066 3664 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066

Zestawy tnące do pilarek dla leśnictwa
MS 201/241 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044 3612 000 0044 – – – –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 3612 000 0050 – – – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 3612 000 0055 – – – –

MS 261 32 .325 1,6 – – – – – 3629 000 0056 3634 000 0056 3639 000 0056 –

37 .325 1,6 – – – – – 3629 000 0062 3634 000 0062 3639 000 0062 –

40 .325 1,6 – – – – – 3629 000 0067 3634 000 0067 3639 000 0067 –

MS 341/362 37 3/8 1,6 – – – – – – – – –

40 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0060 3664 000 0060 3621 000 0060 3626 000 0060

45 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0066 3664 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066

MS 440/441/ 
460/461/650/ 
660

40 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0060 – 3621 000 0060 3626 000 0060

45 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0066 – 3621 000 0066 3626 000 0066

50 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0072 – 3621 000 0072 3626 000 0072

63 3/8 1,6 – – – – – 3652 000 0084 – 3621 000 0084 3626 000 0084

71 3/8 1,6 – – – – – – – 3621 000 0091 –

80 3/8 1,6 – – – – – – – 3621 000 0105 –

90 3/8 1,6 – – – – – – – 3621 000 0114 –

MS 880 53 .404 1,6 – – – – – 3668 000 0068� – 3946 000 0068� –

63 .404 1,6 – – – – – 3668 000 0080� – 3946 000 0080� –

75 .404 1,6 – – – – – 3668 000 0091� – 3946 000 0091� –

90 .404 1,6 – – – – – 3668 000 0104� – 3946 000 0104� –

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3
(wąski zestaw tnący)

�  W przypadku modeli MS 231 i 251 (długość prowadnicy 35 i 40 cm) w  
połączeniu z błyskawicznym napinaczem piły łańcuchowej i 7-zębowym  
kołem gwiazdkowym konieczne jest każdorazowo 1 ogniwo więcej

�   przy 7-zębowym kole gwiazdkowym; przy 8-zębowym kole gwiazdkowym 1 ogniwo więcej
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Prowadnice

– – – 3005 008 3403 – – – – 8 –

– – – 3005 008 3405 – – – – 8 –

– – 3005 008 7603 – – – – – 7 –

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

– – 3005 000 7609 3005 000 3909 – – – – 7 –

– – – 3005 000 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 5306 – – 11 –

– – – – – 3003 000 6811 – – 11 –

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

3943 000 0056 – – – – 3003 000 6111 – – 10 –

3943 000 0060 – – – – 3003 000 6113 – – 10 3003 000 9213

3943 000 0066 – – – – 3003 008 6117 – – 10 3003 000 9217

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

– – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – – 9 –

– – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – – 9 –

– 3667 000 0056 – – – 3003 000 5306 – – 11 –

– 3667 000 0062 – – – 3003 000 6811 – – 11 –

– 3667 000 0067 – – – 3003 000 6813 – – 11 3003 000 9213

– – – – – 3003 000 6111 – – 10 –

3943 000 0060 – – – – 3003 000 6113 – – 10 3003 000 9213

3943 000 0066 – – – – 3003 000 6117 – – 10 3003 000 9217

3943 000 0060 – – – – 3003 000 5213 – 3003 000 9413 11 3003 000 9213

3943 000 0066 – – – – 3003 000 5217 – 3003 000 9417 11 3003 000 9217

3943 000 0072 – – – – 3003 000 5221 – 3003 000 9421 11 3003 000 9221

3943 000 0084 – – – – 3003 000 5231 – 3003 000 9831 11 3003 001 5631

– – – – – – 3003 000 2038 3003 000 6038 11 –

3943 000 0105 – – – – – 3003 000 2046 3003 000 6046 11 –

– – – – – – 3003 000 2053 3003 000 6053 11 –

– – – – – – – 3002 000 9723 12 3002 000 8423

– – – – – – – 3002 000 9731 12 3002 000 9231

– – – – – – – – 12 3002 000 8041

– – – – – – – 3002 000 9753 12 3002 002 8052

*   W zależności od rodzaju pilarki rzeczywista długość cięcia może być 
mniejsza niż wartość podana w tabeli.
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Zestawy tnące

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3
(wąski zestaw tnący)

�  W przypadku modeli MSE 140, 160, 180, 200 (długość prowadnicy 35 i 40 cm) w  
połączeniu z  błyskawicznym napinaczem piły łańcuchowej i 7-zębowym kołem  
gwiazdkowym konieczne jest każdorazowo 1 ogniwo więcej

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

Pilarki łańcuchowe Piły łańcuchowe

Zestawy tnące do pilarek do pielęgnacji drzew

MS 150 T 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – –

MS 192 T/201 T 30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 – 3616 000 0044 3612 000 0044 – –

35 3/8 P 1,3 – 3636 000 0050 –  3616 000 0050 3612 000 0050 – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 –  3616 000 0055 3612 000 0055 – –

Zestawy tnące do pilarek typu Carving

MS 192/201
MS 170/171/181/211/231/251 
MSE 140/150/160/170/ 
180/190/200  

25 1/4 1,3 – – – – – 3661 000 0056 –

30 1/4 1,3 – – – – – 3661 000 0064 –

Zestaw tnący do pilarki ratowniczej

MS 461-R 50 3/8 1,6 – – – – – – –

Zestawy tnące do pilarek elektrycznych

MSE 140�
30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – –

35 3/8 P 1,1 3610 000 0050 – – – – – –

40 3/8 P 1,1 3610 000 0055 – – – – – –

MSE 160�/180�/200�
30 3/8 P 1,3 – 3636 000 0044 3617 000 0044 – 3612 003 0044 – –

35 3/8 P  1,3 – 3636 000 0050 3617 000 0050 – 3612 003 0050 – –

40 3/8 P 1,3 – 3636 000 0055 3617 000 0055 – 3612 003 0055 – –

MSE 220 37 3/8 1,6 – – – – – – 3652 000 0056

40 3/8 1,6 – – – – – – 3652 000 0060

45 3/8 1,6 – – – – – – 3652 000 0066

Zestaw tnący do pilarek akumulatorowych

MSA 160 C-BQ/200 C-BQ 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – –

30 1/4 P 1,1 – 3670 000 0064 – – – – –

35 1/4 P 1,1 – 3670 000 0072 – – – – –

Zestawy tnące do podkrzesywarek

HT 101 25 1/4 P 1,1 – 3670 000 0056 – – – – –

30 1/4 P 1,1 3610 000 0044 3670 000 0064 – – – – –

HT 75/101/131 
HTE 60

25 3/8 P 1,1 3610 000 0039 – – – – – –

30 3/8 P 1,1 3610 000 0044 – – – – – –
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**  W przypadku pilarek MS 190 T, MS 192 T, MS 200 T oraz MS 201 T piła łańcuchowa STIHL 1/4" Rapid Micro Spezial (RMS) 
może być stosowana wyłącznie w połączeniu z prowadnicą STIHL Carving

Prowadnice

– – – – – 3005 008 3403 – – – 8

– – – – – 3005 008 3405 – – – 8

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

– – – – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – 9

– – – – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – 9

– – – 3005 003 4203 – – – – – –

– – – 3005 003 4205 – – – – – –

– – 3944 000 0072 – – – – – 3003 002 9421 11

– – – – – 3005 000 3905 – – – 7

– – – – – 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

3621 000 0050 3626 000 0056 – – – – – 3003 000 6111 – 10

3621 000 0060 3626 000 0060 – – – – – 3003 000 6113 – 10

3621 000 0066 3626 000 0066 – – – – – 3003 008 6117 – 10

– – – – – 3005 008 3403 – – – 8

– – – – – 3005 008 3505 – – – 8

– – – – – 3005 008 3409 – – – 8

– – – – – 3005 008 3403 – – – 8

– – – – – 3005 000 3905 – – – 8

– – – – 3005 008 7603 – – – – 7

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

Ra
pid

 Su
pe

r (
RS

)
Nu

me
r k

ata
log

ow
y

Ra
pid

 Su
pe

r 3
 (R

S3
) 

Nu
me

r k
ata

log
ow

y

Ra
pid

 D
ur

o R
 (R

DR
) 

Nu
me

r k
ata

log
ow

y

Ca
rvi

ng
  

Nu
me

r k
ata

log
ow

y

Ro
llo

ma
tic

 E 
M

ini
 Li

gh
t 

Nu
me

r k
ata

log
ow

y

Ro
llo

ma
tic

 E 
M

ini
 

Nu
me

r k
ata

log
ow

y

Ro
llo

ma
tic

 E 
Lig

ht
 

Nu
me

r k
ata

log
ow

y

Ro
llo

ma
tic

 E 
Nu

me
r k

ata
log

ow
y

Ro
llo

ma
tic

 ES
 

Nu
me

r k
at

alo
go

wy

Ilo
ść

 zę
bó

w

59

3



Zestawy tnące

Zestaw do ostrzenia pił łańcuchowych

Nr kat.

 NOWOŚĆ  1/4" P 5605 007 1000
1/4" i 3/8" P 5605 007 1027 p
.325" 5605 007 1028 p
3/8" 5605 007 1029 p
.404" 5605 007 1030

Składa się z prowadnika z pilnikiem okrągłym, pilnika pła-
skiego i przymiaru kontrolnego w wytrzymałym futerale.

Przymiar kątowy

Nr kat.

 NOWOŚĆ  1/4" P 0000 893 4005    p
1/4", 3/8" P, .325" i 3/8" 1110 893 4000    p
.404" 1106 893 4000    p

Do kontroli kątów ostrzenia, długości zęba oraz pomiaru 
wysokości ogranicznika zagłębiania, do czyszczenia rowka 
i otworu olejowego prowadnicy.

Prowadnik z pilnikiem okrągłym

Nr kat.

 NOWOŚĆ  1/4" P Ø 3,2 mm 5605 750 4300   p
1/4" i 3/8" P Ø 4,0 mm 5605 750 4327  p
.325" Ø 4,8 mm 5605 750 4328  p
3/8" Ø 5,2 mm 5605 750 4329  p
.404" Ø 5,5 mm 5605 750 4330  p

Pilniki okrągłe do pił łańcuchowych

Nr kat.

 NOWOŚĆ  1/4" P Ø 3,2 x 150 mm 5605 771 3206   p
1/4" i 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm 5605 771 4006   p
.325" Ø 4,8 x 200 mm 5605 771 4806   p  
3/8" Ø 5,2 x 200 mm 5605 771 5206   p  
.404" Ø 5,5 x 200 mm 5605 771 5506   p  

Ø 3,5 x 150 mm 5605 771 3506   p  
Ø 4,5 x 200 mm 5605 771 4506   p  

Do zestawów do ostrzenia STIHL oraz uchwytów pilników 
(bez trzonka).

Narzędzia do konserwacji 
zestawu tnącego

   Specjalne narzędzia do 
konserwacji i pielęgnacji

  Do prawidłowego, precyzyjnego 
ostrzenia piły łańcuchowej  

  Drewniane uchwyty pilników STIHL 
wykonane są z certyfi kowanego drewna

STIHL USG

3
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Przyrząd do ostrzenia FG 4

Nr kat.

3/8" Ø 5,2 mm 5612 000 7500 p
.325" Ø 4,8 mm 5612 000 7501 p
3/8" P Ø 4,0 mm 5612 000 7502 p
3/8" P Mini Ø 4,0 mm 5612 000 7503 p

Ekskluzywny uchwyt STIHL. Kompaktowy przyrząd do precy-
zyjnego ostrzenia przy niewielkim nakładzie sił. Idealny na po-
trzeby cotygodniowego precyzyjnego ostrzenia. Ze zintegrowa-
ną płytką pilnika umożliwiającą prawidłowe dopasowanie 
dystansu ogranicznika zagłębiania. Pomocne wskazówki na 
płycie DVD. Pilnik do nabycia oddzielnie.

Pilnik płaski

Nr kat.

150 mm 0814 252 3356 p

Do precyzyjnego korygowania wysokości ogranicznika  
zagłębiania.

Pilnik trójkątny

Nr kat.

0811 421 8971 p

Do tarcz z zębami tnącymi. Do przyrządu do ostrzenia FG 2 
i FG 3.

Uchwyt FF1

Nr kat.

 NOWOŚĆ  1/4" P Ø 3,2 mm 5614 000 7504 p
3/8" P Mini Ø 4,0 mm 5614 000 7503 p
1/4" i 3/8" P Ø 4,0 mm 5614 000 7502 p
.325" Ø 4,8 mm 5614 000 7501 p
3/8" Ø 5,2 mm 5614 000 7500 p
 NOWOŚĆ  .404" Ø 5,5 mm 5614 000 7505 p

Ekskluzywny uchwyt STIHL. Idealne uzupełnienie zestawów do 
ostrzenia pił łańcuchowych STIHL. Wyjątkowo łatwa obsługa 
nie wymagająca użycia siły, precyzyjne prowadzenie pilnika i 
prawidłowe ostrzenie piły. Instrukcja obsługi na płycie DVD.  
Pilnik do nabycia oddzielnie.

Uchwyty do pilników

Nr kat.

0811 490 7860 p

Drewniany uchwyt do wszystkich rodzajów pilników trójkąt-
nych, płaskich i okrągłych od 3,2 do 5,5 mm.

Nr kat.

0000 881 4500 p

Z tworzywa z wzornikiem kąta, do wszystkich pilników  
okrągłych od 3,2 do 5,5 mm. 

Nr kat.

FH 3 0000 881 4503 p

Uchwyt do pilników płaskich do 150 mm.

Nr kat.

FH 1 0000 881 4502 p

Uchwyt z wzornikiem kąta, do pilników okrągłych od 3,2 do 
5,5 mm.

Prowadnik 2 w 1

Nr kat.

 NOWOŚĆ  3/8" P Ø 4,0 mm 5605 750 4303   p
 NOWOŚĆ  .325" Ø 4,8 mm 5605 750 4304   p
3/8" Ø 5,2 mm 5605 750 4305   p

Praktyczna pomoc umożliwiająca jednoczesne, szybkie ostrze-
nie zębów i ogranicznika zagłębiania. Idealny dla użytkowników 
okazjonalnych. Do pił łańcuchowych .325", 3/8"- i 3/8" P. Tylko 
w STIHL: ze zintegrowaną kompensacją tolerancji ostrzenia.

NOWOŚĆ Dodatkowy pilnik płaski do  
ogranicznika zagłębiania

Nr kat.

0814 252 3001   p

Do prowadnika 2w1, do ostrzenia ogranicznika zagłębiania.

Prowadnik z pilnikiem okrągłym (brak zdjęcia)

Nr kat.

Ø 5,5 x 200 pilnik 5605 750 4343 p

Do tarcz tnących z zębami przecinakowymi.
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Przymiar kontrolny

Nr kat.

0000 893 4105

Do określenia podziałki łańcucha i koła napędowego oraz gru-
bości ogniwa prowadzącego i szerokości rowka prowadnicy.

Komplet do konserwacji zestawu tnącego

Nr kat.

0000 007 1016

Zestaw składa się z: przymarów kontrolnych 0000 893 
4105/4101 oraz przymiaru kątowego 1110 893 4000.

Przyrząd do ostrzenia FG1��

Nr kat.

5603 012 7510 p

Ręczny przyrząd do ostrzenia wykonany z tworzywa  
sztucznego. Bez pilnika i uchwytu.

Przymiar

Nr kat.

0000 750 9900

Element pomocniczy do ostrzenia piły łańcuchowej. Linie 
(25°/30°) ułatwiają prawidłowe ustawienie pilnika. Wraz z 
dwoma magnesami.

Pojemnik do przechowywania pił łańcuchowych

Nr kat.

0000 882 5900 p

Trwały, lekki pojemnik z tworzywa z dwoma przegródka-
mi. Do przechowywania pił łańcuchowych. Wymiary:  
18 x 12 x 4 cm.

� Niektóre prezentowane opcje nie stanowią wyposażenia standardowego � Nieodpowiedni dla piły łańcuchowej 1/4"-PM3

Przyrząd do ostrzenia FG2��

Nr kat.

5604 000 7501 p

Precyzyjny ręczny przyrząd do ostrzenia wykonany z metalu 
do zamontowania na blacie, bez uchwytów i pilników.

Wyposażenie dodatkowe: Zacisk śrubowy

Nr kat.

5604 890 5800 p

Do zamocowania na stole konieczne 2 sztuki.
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Wyposażenie do USG i HOS (brak zdjęcia)

Nr kat.

Lampka robocza 5203 750 2700 p
Urządzenie napinające 5203 007 1003 p
Diamentowe urządzenie  
do profilowania ściernic

 
5203 890 4400

 
p

Tarcza diamentowa do  
3/8" PD3 i .325" RD3

 
5203 757 0906

 
p

Tarcza diamentowa do  
3/8" RD i 3/8" RDR

 
5203 757 0901

 
p

Nitownica NG 5

Nr kat.

5805 012 7510 p

Do nitowania ogniw piły 
łańcuchowej.

Urządzenie do roznitowywania NG 4

Nr kat.

5805 012 7500 p

Do roznitowywania 
ogniw piły łańcuchowej.

Przyrząd do gratowania prowadnic

Nr kat.

5605 773 4400 p

Przyrząd służący do gratowania prowadnic. Ergonomicznie 
ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pilnikiem  
płaskim (100 x 22 mm) z utwardzanej stali narzędziowej.

NOWOŚĆ   Wyposażenie dodatkowe: pilnik płaski
Nr kat.

5605 773 4200 p

STIHL USG�

Nr kat.

Urządzenie 
podstawowe

 
5203 200 0008

 
p

Uniwersalna ostrzarka do wszystkich rodzajów pił łańcucho-
wych STIHL, tarcz tnących do kos mechanicznych oraz listew 
tnących nożyc do żywopłotów. W komplecie z supportem 
uchylnym do wszystkich pił łańcuchowych STIHL Oilomatic 
oraz dwoma tarczami szlifierskimi. Odpowiedni również do 
ostrzenia pił łańcuchowych STIHL Duro.

Nr kat.

Suport uchylny do listw tnących 
nożyc do żywopłotów�

 
5203 750 1400

 
p

Suport uchylny do tarcz tnących� 5203 750 2800 p  

Imadło do mocowania prowadnicy

Nr kat.

S260 0000 881 0402 p

Nowa niezwykle lekka i poręczna kon-
strukcja. Łatwe wbijanie w drewno i ła-
twe mocowanie prowadnicy. Praktycz-
na kieszeń na pas.

Nr kat.

L700 0000 881 0403 p

Nowa, duża i trwała wersja. Łatwe wbi-
janie w drewno.

� z tarczą
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KombiSystem

Jednostki napędowe KombiMotor 67

KombiNarzędzia 68 –69

KombiSystem – Akcesoria i przegląd 70 –71

Nasze praktyczne  urządzenia KombiSystem sprawdzają się w każdej  

sytuacji. Z jednej jednostki napędowej można stworzyć do 10 uniwersalnych 

urządzeń ogrodowych. W mgnieniu oka nożyce do żywopłotów na  

wysięgniku można zamienić w dmuchawę, podkrzesywarkę lub zamiatarkę. 

Po prostu inteligentne rozwiązania.

Przyjemność pracy  
w ogrodzie.
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KombiSystem

Cztery mocne jednostki 
napędowe KombiMotor

Szybkozłącze ze 
śrubą motylkową

10 różnych KombiNarzędzi

Uchwyt obwiedniowy (R) 
z ogranicznikiem kroku

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 
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Jednostki napędowe 
KombiMotor

  Do pielęgnacji zieleni wokół domu i w ogro-
dzie oraz na większych powierzchniach

   Cztery mocne jednostki napędowe 
z różnymi KombiNarzędziami

   Jeden system do wielu zadań

STIHL KM 130 R

KM 90 R

 Pojemność
skokowa

Ciężar

28,4 cm3 4,5 kg*

Moc

0,95 kW/1,3 KM p

Lekki i mocny KombiMotor  STIHL 
do zastosowań profesjonalnych.

KM 100 R

 Pojemność
skokowa

Ciężar

31,4 cm3 4,5 kg*

Moc

1,05 kW/1,4 KM

Lekki i wydajny KombiMotor  STIHL 
do zastosowań profesjonalnych.

KM 130 R

 Pojemność
skokowa

Ciężar

36,3 cm3 4,6 kg*

Moc

1,4 kW/1,9 KM p

Wydajny KombiMotor  STIHL do zastoso-
wań profesjonalnych. Doskonała moc.

KM 56 RC-E

 Pojemność
skokowa Ciężar

27,2 cm3 4,3 kg*

Moc

0,8 kW/1,1 KM p

Najlżejszy KombiMotor  STIHL do prac wokół domu 
i w ogrodzie. Wyposażony w system STIHL ErgoStart 
oraz system łatwego uruchamiania.

E = ErgoStart R = uchwyt obwiedniowy * bez paliwa
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KombiNarzędzia

  Inteligentne rozwiązania

  Dziesięć uniwersalnych KombiNarzędzi

  Łatwa wymiana

Glebogryzarka STIHL BF-KM

Kosa FS-KM
z głowicą tnącą 
AutoCut 25-2

p

Idealna do wykaszania przy murach, płotach, żywopłotach i 
obrzeżach ścieżek.

Glebogryzarka BF-KM
z osłoną, szerokość 
robocza 22 cm

p

KombiNarzędzie glebogryzarka pomaga w aeracji i kultywacji 
podłoża.

Krawędziarka FCB-KM

p

Krawędziarka z regulowaną głębokością roboczą umożliwia 
precyzyjne przycinanie krawędzi trawnika, przylegających 
do ścieżek, dróg dojazdowych i grządek.

Akcesoria: Nóż do krawędziarki (nóż zapasowy)

Długość Nr kat.

20 cm 4133 713 4101 p

Dmuchawa BG-KM

p

Dmuchawa o niewielkiej masie i dużej skuteczności, bardzo 
szybko i łatwo oczyszcza ścieżki oraz powierzchnie z liści i 
resztek traw.

4
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Walec KW-KM
z osłoną

p

Miękkie a jednocześnie trwałe gumowe listwy zapewniają 
czystość na wszystkich płaskich powierzchniach i skutecznie 
usuwają brud, piasek, kamyczki lub liście. Idealny do zamiata-
nia ścieżek i dróg.

Szczotka KB-KM
z osłoną

p

Mocne szczotki usuwają brud również z głębokich rowków  
i szczelin. Zanieczyszczenia są przesuwane do przodu na 
skutek obrotów szczotki w kierunku przeciwnym do kierunku 
zamiatania.

Nożyce do zarośli z regulacją w zakresie 
FH-KM 135°
Regulowane stopniowo, z  
pozycją transportową

p

Umożliwiają komfortową pracę w niewielkiej odległości od 
podłoża oraz koszenie na bardzo ograniczonej przestrzeni. 
Idealne do prac na parkingach lub wysepkach ulicznych.

Nożyce do żywopłotów na wysięgniku 
HL-KM 0°
brak regulacji

p

Odpowiednia przekładnia kątowa na następnej stronie. Opty-
malne do pielęgnacji wysokich i szerokich żywopłotów lub przy-
cinania krzewów.

Podkrzesywarka HT-KM

p

Umożliwia łatwą i komfortową pielęgnację drzew z poziomu 
ziemi. Odpowiednia przekładnia kątowa i przedłużenie  
wysięgnika na stronie 71. 

Nożyce do żywopłotów z regulacją w 
zakresie HL-KM 135°
Stopniowa regulacja,  
z pozycją transportową

p

Do przycinania wysokich żywopłotów i komfortowej pracy w 
niewielkiej odległości od podłoża. Odpowiednie do plecako-
wego systemu nośnego RTS.
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Jednostki napędowe - KombiMotor

KM 56 RC-E p 27,2 0,8/1,1 4,3*

KM 90 R p 28,4 0,95/1,3 4,5*

KM 100 R p 31,4 1,05/1,4 4,5*

KM 130 R p 36,3 1,4/1,9 4,6*

KombiNarzędzia do KombiMotoru

FS-KM AC 25-2 p – – 1,2**

FCB-KM p – – 2,2

KW-KM p – – 7,4***

KB-KM p – – 6,4***

BF-KM p – – 4,1

HT-KM p – – 1,8

BG-KM p – – 1,8

FH-KM 135°
�

p – – 2,4

HL-KM 0° p – – 1,8

HL-KM 135°
�

p – – 2,6

 wyposażenie seryjne E = ErgoStart AC = głowica tnąca AutoCut
R = uchwyt obwiedniowy

www.stihl.pl/110000

Akcesoria do 
KombiSystemu

  Komfortowa praca i transport

  Przedłużki wysięgnika i 
przekładnie kątowe

  Osłona i torba

Torba STIHL

Komfortowy pas nośny HT

Nr kat.

4138 710 9001 p

Zapewnia równomierne rozłożenie cię-
żaru na barki, plecy i biodra operatora 
i służy jako praktyczna pomoc w trakcie 
transportu. Miękka warstwa wewnętrzna 
zwiększa komfort w trakcie dłuższych 
prac oraz prac na dużych powierzchniach. 
Idealny do prac z KombiNarzędziem HT-KM.

NOWOŚĆ Osłona

Nr kat.

4230 007 1005

Osłona chroni końcówkę listwy tnącej przed zużyciem 
podczas pracy wymagającej kontaktu z podłożem.
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Torba

Nr kat.

0000 881 0507 p

Idealna do transportu i przechowywania KombiMotoru z 
uchwytem obwiedniowym wraz z KombiNarzędziem FS-KM 
lub HL-KM. Odpowiednia również dla wszystkich modeli 
HSA, HLA i BGA.

Przekładnia kątowa

Nr kat.

4138 640 0201 p

Stosowana z KombiNarzędziami HT-KM oraz HL-KM  
(wersja 0°).
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96 106 8,5/7,7 905 965 1.140 62 55 84 – – – – /– 2-MIX

97 106 6,8/7,0 910 970 1.150 63 56 92 – – – – /– 4-MIX

95 107 8,9/8,7 945 1.015 1.190 65 58 92 – – – – /– 4-MIX

99 109 9,7/9,4 1.025 1.115 1.300 70 64 92 – – – – /– 4-MIX

– – – – – – – – – 94** – – – – / – –

– – – – – – – – – 92 – – – – /– – –

– – – – – – – – – 125 – 60 – – /– – –

– – – – – – – – – 125 – 60 – – /– – –

– – – – – – – – – 100 – 22 – – / – –

– – – – – – – – – 126 30 – – – /– – –

– – – – – – – – – 89 – – – – /– – –

– – – – – – – – – 133 25 – – – / – –

– – – – – – – – – 116 50 – – – /– – –

– – – – – – – – – 160 50 – – – /– – –

�  maksymalne wartości dla współpra-
cujących KombiNarzędzi

� Z dyszą płaską w trybie dmuchawy *  bez paliwa ****  niepewność pomiarowa wg Dyrektywy/42/WE = 2,5 dB(A)
� Bez układu dmuchającego/dyszy **  bez narzędzia tnącego i osłony *****  niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

� Z dyszą okrągłą w trybie dmuchawy � przekładnia kątowa ze stopniową regulacją *** z osłoną

Aluminiowa przedłużka wysięgnika

Ciężar Długość Nr kat.

Aluminium 0,6 kg 50 cm 0000 710 7100 p

Wydłużenie zasięgu: 50 cm. Do KombiNarzędzi HT-KM,  
HL-KM i SP-KM.

Ciężar Długość Nr kat.

Stal 1,4 kg 100 cm 4140 710 7131 p

Wydłużenie zasięgu: 1 m. Do KombiNarzędzi HT-KM.

Ciężar Długość Nr kat.

Włókno węglowe 0,9 kg 100 cm 4180 710 7105 p

Wyjątkowo lekka przedłużka wysięgnika. Rura wysięgnika z 
włókna węglowego, wałek przekazania mocy z aluminium.  
Wydłużenie zasięgu: 1 m. Do KombiNarzędzi HT-KM i Prędkość 
powietrza z BG-KM (m/s) HL-KM.
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Pogromcy  
dzikiej zieleni.

Kto chce uporządkować splątane zarośla i pochwalić się równymi krawędziami 

trawnika, potrzebuje sprawdzonych urządzeń – takich jak kosy mechaniczne 

STIHL. Niezależnie od tego, czy jesteście Państwo profesjonalistami czy  

użytkownikami okazjonalnymi, wybierając markę STIHL dokonaliście  

Państwo słusznego wyboru. Nasze solidne urządzenia ujarzmią każdy  

trawnik, nie zatrzymają ich także zarośnięte rowy i strome skarpy.

Kosy mechaniczne

Lekkie kosy mechaniczne 75 – 76

Kosy mechaniczne do pielęgnacji terenów zielonych wokół domu i w ogrodzie 76 – 77

Kosy mechaniczne do pielęgnacji dużych terenów zielonych 78 – 79

Podkaszarki i kosy elektryczne  80

Kosy akumulatorowe  81

Mocne kosy mechaniczne 82 – 83

Akcesoria do kos mechanicznych 84 – 85 

Kosy mechaniczne – Przegląd 86 – 87

Plecakowe kosy mechaniczne – Przegląd 88 – 89

Narzędzia tnące 90 – 91

Akcesoria do narzędzi tnących 92 – 93

Narzędzia tnące – przegląd 94 – 97

Żyłki tnące 98 – 99
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Kosy mechaniczne

1  STIHL ErgoStart (E)
  Komfortowe uruchamianie urządzenia dzięki zastosowaniu 

dodatkowej sprężyny pomiędzy wałem korbowym a rolką 
linki rozruchowej. Aby niezawodnie uruchomić urządzenie 
wyposażone w system STIHL ErgoStart wystarczy jedno 
spokojne, równomierne pociągnięcie linki rozrusznika. 
Wyposażenie seryjne w przypadku wszystkich modeli z 
oznaczeniem C-E.

2   System antywibracyjny STIHL
  System antywibracyjny STIHL zapewnia znaczną redukcję 

drgań przenoszonych na uchwyty, co pozwala zaoszczędzić 
siły i zwiększa komfort pracy. Jest dostępny w wersji 1-punk-
towej, a począwszy od modelu STIHL FS 310 również w 
wersji 4-punktowej.

3  Uchwyt wielofunkcyjny
  Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia 

dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20 %. 
Jednostka stanowi połączenie jednego cylindra w technice 
czterokanałowej z układem przepłukiwania. Dzięki temu 
uzyskuje się redukcję emisji spalin aż do 70 %*. Spełnia 
wymogi europejskiej normy EU II odnośnie emisji spalin.

4  Silnik STIHL 2-MIX
    Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia 

dużą moc a przy tym ogranicza zużycie paliwa do 20 % w 
porównaniu do silników dwusuwowych STIHL o podobnej 
mocy bez technologii 2-MIX.

5  STIHL M-Tronic (M)
  W pełni elektroniczny system sterowania pracą silnika z funkcją 

Memory reguluje czas zapłonu i dozowanie paliwa, a także dzię-
ki funkcji rozpoznawania ciepłego/zimnego rozruchu zapewnia 
optymalną moc silnika, poziom obrotów maksymalnych i dosko-
nałe przyspieszenie. Na przełączniku znajduje się tylko jedna 
pozycja robocza Start. Urządzenie jest uruchamiane kilkoma 
pociągnięciami linki rozruchowej bez konieczności przełączania. 

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Więcej informacji 
i wskazówek znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w 
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 

Silnik STIHL 2-MIX 4

STIHL M-Tronic 5

Uchwyt wielofunkcyjny 3

System antywibracyjny STIHL2

STIHL ErgoStart1

5

74

http://www.stihl.pl


www.stihl.pl

Lekkie kosy mechaniczne

  Dla użytkowników okazjonalnych

  Wydajne urządzenia podstawowe

  Do koszenia niewielkich trawników 
i wyrównywania ich krawędzi

  Łatwy rozruch 

  Z prostym lub wygiętym wysięgnikiem

STIHL FS 40

FS 38

 Pojemność
skokowa Moc

27,2 cm3 0,65 kW/0,9 KM

Ciężar

4,2 kg* p

Poręczna kosa STIHL przeznaczona do prac 
wykończeniowych wokół domu i w ogrodzie.

FS 40

 Pojemność
skokowa Moc

27,2 cm3 0,7 kW/1,0 KM

Ciężar

4,4 kg* p

Kosa mechaniczna STIHL z systemem łatwego 
uruchamiania. Idealna do pracy w trudno 
dostępnych miejscach. Odpowiednia również 
do koszenia niewielkich trawników.

Wskazówka STIHL:
Jeśli chcecie Państwo samodzielnie wykonywać prace konser-
wacyjne, pomoże Państwu odpowiedni zestaw serwisowy. 
Znajdziecie go w akcesoriach do kos mechanicznych na 
stronie 85 Oczywiście wszelkich informacji udzieli Państwu 
również Autoryzowany Dealer STIHL.

Więcej informacji na temat paliw i smarów znajdziecie 
Państwo w rozdziale 11 od strony 182.

*  bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
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Kosy mechaniczne

Kosy mechaniczne do pielę-
gnacji terenów zielonych 
wokół domu i w ogrodzie

  Ogrody i działki o większej powierzchni

  Do pielęgnacji większych trawników

   Mocne urządzenia wyposażone 
w różne narzędzia tnące

STIHL FS 56

R = uchwyt obwiedniowy * bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

FS 55

 Pojemność
skokowa Moc

27,2 cm3 0,75 kW/1,0 KM

Ciężar

5,1 kg* p

Mocna kosa mechaniczna z wygodnym 
uchwytem oburęcznym dla komfortowej 
pracy. Z silnikiem 2-MIX, spełnia normy 
emisji spalin EU2.

5
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FS 56

Pojemność 
skokowa

 
Moc

27,2 cm3 0,8 kW/1,1 KM

Ciężar

5,1 kg* p

Komfortowa i lekka kosa mechaniczna z pro-
stym wysięgnikiem. Ergonomiczny uchwyt 
oburęczny i zoptymalizowany kąt przekładni do 
wykaszania dużych powierzchni porośniętych 
twardą trawą.

FS 87

Pojemność 
skokowa

 
Moc

28,4 cm3 0,95 kW/1,3 KM

Ciężar

5,6 kg* p

Komfortowa i trwała kosa mechaniczna  
z systemem ErgoStart i ergonomicznym 
uchwytem oburęcznym. Doskonała do wy-
kaszania dużych powierzchni porośniętych 
twardą trawą.
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Kosy mechaniczne

E = ErgoStart * bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

Kosy mechaniczne 
do pielęgnacji dużych 
terenów zielonych

  Do wykaszania łąk o dużych 
powierzchniach

  Do usuwania chwastów i pielęgnacji 
młodników

   Odpowiednie również do twardych 
zarośli i krzewów

  Bardzo mocne i wytrzymałe

STIHL FS 90

FS 130

 Pojemność
skokowa Moc

36,3 cm3 1,4 kW/1,9 KM

Ciężar

5,9 kg* p

Komfortowa, trwała kosa mechaniczna 
o dużej mocy z prostym wysięgnikiem, 
sztywnym wałem napędowym i ergono-
micznym uchwytem oburęcznym. 
Doskonała do wykaszania dużych 
powierzchni porośniętych twardą trawą.

FS 90

 Pojemność
skokowa Moc

28,4 cm3 0,95 kW/1,3 KM

Ciężar

5,8 kg* p

Komfortowa, trwała kosa mechaniczna z 
prostym wysięgnikiem, sztywnym wałem 
napędowym i ergonomicznym uchwytem 
oburęcznym. Doskonała do wykaszania 
dużych powierzchni porośniętych twardą 
trawą.

FS 100

 Pojemność
skokowa Moc

31,4 cm3 1,05 kW/1,4 KM

Ciężar

5,8 kg* p

Komfortowa, trwała i mocna kosa mecha-
niczna z prostym wysięgnikiem, sztywnym 
wałem napędowym i ergonomicznym 
uchwytem oburęcznym. Doskonała 
do wykaszania dużych powierzchni 
porośniętych twardą trawą.

5
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Podkaszarki
i kosy elektryczne

   Do wykaszania i wyrównywania krawędzi 
trawnika wokół domu i w ogrodzie

  Wykaszanie trawy wokół kamieni, roślin, 
płotów i innych przeszkód

  Łatwa obsługa dzięki silnikowi 
elektrycznemu

STIHL FSE 52

FS 240 C-E

 Pojemność
skokowa Moc

37,7 cm3 1,7 kW/2,3 KM

Ciężar

7,4 kg* p

Udoskonalona kosa mechaniczna z syste-
mem ErgoStart. Niezawodna, solidna i 
mocna. Doskonała do prac związanych 
z wykaszaniem większych powierzchni. 
Idealna do zastosowań w rolnictwie i 
pielęgnacji zieleni.

FS 260 C-E

 Pojemność
skokowa Moc

41,6 cm3 2,0 kW/2,7 KM

Ciężar

7,9 kg* p

Trwała, mocna i solidna kosa mechaniczna 
z systemem komfortowego uruchamiania 
ErgoStart. Doskonała do wykaszania więk-
szych powierzchni. Idealna do zastosowań 
w rolnictwie i pielęgnacji zieleni.

5
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Kosy mechaniczne

* bez przewodu sieciowego, z narzędziem tnącym i osłoną

FSE 31

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

230 V 245 Watt

Ciężar

2,2 kg* p

Bardzo lekka i cicha podkaszarka elektryczna. 
Przestawny uchwyt i wychylna głowica tnąca. 
Idealna do prac związanych z nadawaniem  
formy i prac wykończeniowych na terenach  
wymagających zachowania ciszy.

FSE 52

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

230 V 500 Watt

Ciężar

2,2 kg* p

Lekka, cicha i mocna podkaszarka elektryczna, 
nowoczesny, funkcjonalny design, praktyczny 
pałąk dystansowy i głowica tnąca AutoCut 2-2. 
Idealna do wszystkich prac wykończeniowych i 
wyrównywania krawędzi trawników w przydo-
mowym ogrodzie.

FSE 60

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

230 V 540 Watt

Ciężar

3,9 kg* p

Cicha, trwała i mocna. Idealna do prac związa-
nych z nadawaniem formy, precyzyjnego  
podkaszania i do wykaszania mniejszych  
powierzchni na terenach wymagających  
zachowania ciszy.  

FSE 71

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

230 V 540 Watt

Ciężar

4,0 kg* p

Cicha, trwała i mocna kosa elektryczna,  
wyposażona w żyłkową głowicę tnącą  
AutoCut C 5-2 i komfortowy uchwyt  
obwiedniowy. Idealna do prac związanych  
z nadawaniem formy, do precyzyjnego  
podkaszania oraz do wykaszania mniejszych 
powierzchni na terenach wymagających  
zachowania ciszy.

FSE 81

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

230 V 1.000 Watt

Ciężar

4,7 kg* p

Wyjątkowo mocna kosa elektryczna z głowicą 
tnącą AutoCut C 5-2, zderzakiem dystansowym 
i komfortowym uchwytem obwiedniowym  
oraz zabezpieczeniem przeciążeniowym silnika. 
Idealna do koszenia mniejszych powierzchni, 
porośnietych trawą i splątanymi zaroślami,  
wyrównywania krawędzi i precyzyjnego  
wykaszania na terenach wymagających  
zachowania ciszy.
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Kosy akumulatorowe

  Dla działkowców i architektów krajobrazu

   Idealne do koszenia na terenach 
wymagających zachowania ciszy, 
takich jak tereny osiedli mieszkaniowych, 
szpitali, cmentarzy i szkół

  Bardzo mobilne i czyste

  Wydajnymi akumulatorami litowo-
jonowymi

STIHL FSA 85

Wskazówka STIHL:
Urządzenia akumulatorowe nadają się idealnie do prac na 
terenach wymagających zachowania ciszy takich jak tereny 
osiedli mieszkaniowych, szpitali itp.

Odpowiedni akumulator litowo-
jonowy i inne akcesoria znajdziecie 
Państwo w rozdziale 1 na stronie 16.

FSA 65

Cicha, lekka i poręczna, akumulatorowa 
kosa STIHL FSA 65, wyposażona w żyłko-
wą głowicę tnącą AutoCut C 4-2, która 
umożliwia nawinięcie żyłki bez otwierania 
obudowy oraz jej automatyczny wysuw 
poprzez kontakt z podłożem. Do prac wy-
kończeniowych w przydomowym ogro-
dzie i do zastosowań na obszarach, na któ-
rych należy unikać hałasu, np. w pobliżu 
szkół i przedszkoli.

FSA 65 bez akumula-
tora i ładowarki

Ciężar

2,7 kg** p

FSA 85

Lekka, cicha i mocna, akumulatorowa kosa 
STIHL FSA 85, wyposażona w żyłkową 
głowicę tnącą AutoCut C 4-2 z większą 
średnicą roboczą do precyzyjnego podka-
szania i wykaszania mniejszych powierzch-
ni. Z praktycznym odbojnikiem do prac 
wzdłuż przeszkód, wokół drzew i krzewów.

FSA 85 bez akumula-
tora i ładowarki

Ciężar

2,8 kg** p

** bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
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Kosy mechaniczne

Mocne kosy mechaniczne

   Dla pracowników leśnych, architektów 
krajobrazu oraz fi rm pielęgnujących zieleń 
na terenach komunalnych

  Do usuwania zarośli, wykaszania na du-
żych powierzchniach oraz prac związanych 
z cięciem i rozdrabnianiem w lesie

  Trwałe, wytrzymałe i mocne urządzenia 
profesjonalne

STIHL FS 410 C-E

E = ErgoStart M = M-Tronic * bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

FS 360 C-E

 Pojemność
skokowa Moc

37,7 cm3 1,7 kW/2,3 KM

Ciężar

8,5 kg* p

Komfortowa, trwała, wytrzymała i ergono-
miczna kosa spalinowa. Z systemem 
ErgoStart. Silnik STIHL 2-MIX zapewniający 
redukcję zużycia paliwa aż do 20% oraz re-
dukcję emisji spalin aż do 50% w porównaniu 
z dwusuwowymi silnikami STIHL o podobnej 
mocy bez technologii 2-MIX. Idealna do 
koszenia twardej trawy. Nowy pas ADVANCE 
PLUS w wyposażeniu standardowym.

FS 410 C-E

 Pojemność
skokowa Moc

41,6 cm3 2,0 kW/2,7 KM

Ciężar

8,5 kg* p

Komfortowa, trwała, wytrzymała i mocna 
kosa mechaniczna. Z systemem ErgoStart. 
Silnik STIHL 2-MIX zapewniający redukcję 
zużycia paliwa aż do 20% oraz redukcję 
emisji spalin aż do 50% w porównaniu z 
dwusuwowymi silnikami STIHL o podobnej 
mocy bez technologii 2-MIX. Idealna do 
koszenia twardej trawy. Nowy pas ADVANCE 
PLUS w wyposażeniu standardowym.

FS 310

 Pojemność
skokowa Moc

36,3 cm3 1,4 kW/1,9 KM

Ciężar

7,2 kg* p

Komfortowa, trwała i najlżejsza mocna kosa 
spalinowa STIHL. Idealna do wykaszania. 
Nowy pas ADVANCE PLUS w wyposażeniu 
standardowym.
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Środki ochrony indywidualnej do pracy kosą mechaniczną znajdziecie Państwo w rozdziale 13, strona 217 i 220–221.

FS 490 C-EM

Pojemność 
skokowa

 
Moc

51,6 cm3 2,4 kW/3,3 KM

Ciężar

9,1 kg* p

Wyjątkowo stabilna, wytrzymała i trwała 
kosa spalinowa do profesjonalnych zastoso-
wań podczas pielęgnacji krajobrazu. Niski 
poziom wibracji dzięki zastosowaniu 
4-punktowego systemu antywibracyjnego. 
Seryjnie wyposażona w system łatwego 
uruchamiania, przycisk stop i w pełni elek-
troniczny system sterowania pracą silnika 
M-Tronic. Silnik STIHL 2-MIX zapewniający 
redukcję zużycia paliwa aż do 20% oraz re-
dukcję emisji spalin aż do 50% w porówna-
niu z dwusuwowymi silnikami STIHL o  
podobnej mocy bez technologii 2-MIX. 
Nowy pas ADVANCE PLUS w wyposażeniu 
standardowym.

Z systemem M-Tronic FS 560 C-EM

Pojemność 
skokowa

 
Moc

57,1 cm3 2,8 kW/3,8 KM

Ciężar

10,2 kg* p

Najmocniejsza kosa mechaniczna STIHL do 
profesjonalnych zastosowań przy pielęgnacji 
krajobrazu. Wyjątkowo stabilna, trwała i wy-
trzymała. Poziom wibracji, system uruchamia-
nia i system sterowania pracą silnika taki jak 
w FS 490 C-EM. Nowy pas ADVANCE PLUS 
w wyposażeniu standardowym.

Z systemem M-Tronic

FS 510 C-EM

Pojemność 
skokowa

 
Moc

51,6 cm3 2,4 kW/3,3 KM

Ciężar

10,2 kg* p

Wyjątkowo mocna, wytrzymała i trwała 
kosa spalinowa do profesjonalnych  
zastosowań przy pielęgnacji krajobrazu.  
Poziom wibracji, system uruchamiania,  
silnik i system sterowania pracą silnika jak  
w przypadku modelu FS 490 C-EM. Nowy 
pas ADVANCE PLUS w wyposażeniu  
standardowym.

Z systemem M-Tronic

Wskazówka STIHL:
Podczas pracy ważny jest komfort i ergonomia. W ofercie ak-
cesoriów znajdziecie Państwo wiele przydatnych produktów. 
Nawet dla użytkowników o wzroście ok. 1,90 m mamy pasy 
w wersji XXL.

FS 460 C-EM

Pojemność 
skokowa

 
Moc

45,6 cm3 2,2 kW/3,0 KM

Ciężar

8,5 kg* p

Komfortowa, trwała, wytrzymała i bardzo 
mocna kosa spalinowa. Seryjnie wyposażo-
na  w elektroniczny system sterowania pracą 
silnika M-Tronic, system ErgoStart i silnik 
STIHL 2-MIX. Idealna do ciężkich prac na  
dużych powierzchniach związanych z  
koszeniem twardej trawy oraz prac leśnych. 
Nowy pas ADVANCE PLUS w wyposażeniu 
standardowym.

Z systemem M-Tronic
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Kosy mechaniczne

Akcesoria do kos 
mechanicznych

  Praktyczne akcesoria i dodatkowe 
wyposażenie ochronne

  Pasy, osłona dłoni, przystawka, 
pokrywa ochronna

Szelki do prac leśnych STIHL ADVANCE

Szelki do prac leśnych

Wyjątkowo ergonomiczne i komfortowe; do prac związanych z 
cięciem tarczami tnącymi. Bardzo lekkie. Z możliwością mon-
tażu plecaka na narzędzia.

Szelki do prac leśnych ADVANCE

Wielkość standardowa
Dla FS 100 – FS 560

Nr kat.

4147 710 9003 p
XXL-Wersja przezna-
czona dla osób o 
wzroście > 1,90 m  
Dla FS 100 – FS 560 4147 710 9009 p

NOWOŚĆ Szelki do prac leśnych 
ADVANCE PLUS

Nr kat.

Dla FS 310 – FS 560 4147 710 9015

Teraz z nowym, komfortowym uchwytem do 
łatwego i szybkiego mocowania kosy.

Szelki uniwersalne

Nowe szelki charakteryzują się funkcjonalnym, nowoczesnym 
wzornictwem, są wygodne i ergonomiczne, a ich zaletą jest 
niewielki ciężar.

Szelki uniwersalne ADVANCE

Wielkość standardowa
Dla FS 50 – FS 560

Nr kat.

4147 710 9002 p
XXL-Wersja przezna-
czona dla osób o 
wzroście > 1,90 m 
Dla FS 50 – FS 560 4147 710 9004 p

NOWOŚĆ Szelki uniwersalne 
ADVANCE PLUS

Nr kat.

Dla FS 310 – FS 560 4147 710 9014

Teraz z nowym, komfortowym uchwytem 
do łatwego i szybkiego mocowania kosy.

NOWOŚĆ Miękka wkładka z komfortowym 
uchwytem

Nr kat.

4147 740 2502

Z komfortowym uchwytem. Do wszystkich modeli 
szelek ADVANCE bez komfortowego uchwytu.
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Prosty pas nośny

Dla FS 38, FS 40,  
FS 45, FS 50, HL, HT

Nr kat.

 
4130 710 9000

 
p

Element wyposażenia seryjnego większości urządzeń STIHL. 
Dzięki miękkiej warstwie wyściełającej zapewnia większe 
bezpieczeństwo, wygodę i komfort podczas długotrwałej 
pracy.

Plecak na narzędzia

Nr kat.

4147 881 5700 p

Z dwiema przegródkami, umożliwia praktyczny 
transport narzędzi. Możliwość dopięcia do pa-
sów ADVANCE.

Przystawka FH 135°

Stopniowa regulacja  
listwy tnącej. Długość  

prowadnicy
 
Ciężar

25 cm 1,8 kg

Nr kat.

4230 740 5101 p

Dla FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100,  
FS 130 R i FS 130.

Zestaw serwisowy (brak zdjęcia)

Nr kat.

Dla FS 40, FS 50, FS 56, FS 70 4144 007 1800

Dla FS 87, FS 90, FS 100 4180 007 1800

Ważne części serwisowe gwarantujące stałą sprawność urządze-
nia. W zestawie filtr powietrza, filtr paliwa i świeca zapłonowa.

Pas piersiowy

Nr kat.

0000 790 7700

Do uniwersalnych szelek ADVANCE, ADVANCE jaskrawo  
pomarańczowy i ADVANCE Plus. Zapewnia stabilność  
pasów barkowych.

Szelki

Nr kat.

Dla FS 55 – FS 560 4119 710 9001 p

Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie  
wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę.

Pokrowiec do kos mechanicznych

Nr kat.

0000 881 0509 p

Perfekcyjna ochrona obudowy kosy mechanicznej podczas 
transportu. Odporna na działanie wysokich temperatur i oleju.

NOWOŚĆ Pas

Nr kat.

4852 007 1000

Idealny do komfortowej pracy urządze-
niami STIHL FSA 65 i STIHL FSA 85 
(wraz z przelotką mocującą).

NOWOŚĆ Praktyczna osłona dłoni

Nr kat.

4147 790 9102

Praktyczna osłona dłoni do FS 260, FS 360, 
FS 410, FS 460, FS 490, FS 510 i FS 560 
(nieodpowiednia dla wersji K).
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Kosy mechaniczne

 Wyposażenie seryjne E = ErgoStart R = uchwyt obwiedniowy � niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
 wyposażenie dodatkowe M = M-Tronic � niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2   

Lekkie kosy mechaniczne

FS 38 p 27,2 0,65/0,9 – – 4,2* 91 104 8,0/8,0 147 –

FS 40 p 27,2 0,7/1,0 – – 4,4* 94 103 7,0/6,4 145 –

FS 55 p 27,2 0,75/1,0 – – 5,1* 95 106 7,2/7,7 147 –

Kosy mechaniczne do pielęgnacji terenów zielonych wokół domu i w ogrodzie

FS 56 p 27,2 0,8/1,1 – – 5,1* 94 103 4,0/3,1 170 –

FS 87 p 28,4 0,95/1,3 – – 5,6* 90 99 3,5/2,5 180 –

Kosy mechaniczne do pielęgnacji dużych terenów zielonych

FS 90 p 28,4 0,95/1,3 – – 5,8* 90 99 5,3/6,1 180 –

FS 100 p 31,4 1,05/1,4 – – 5,8* 89 98 2,7/2,2 180 –

FS 130 p 36,3 1,4/1,9 – – 5,9* 93 105 4,4/3,9 180 –

FS 240 C-E p 37,7 1,7/2,3 – – 7,4* 98 105 4,6/4,0 180 –

FS 260 C-E p 41,6 2,0/2,7 – – 7,9* 100 109 4,2/4,6 168 –

Podkaszarki i kosy elektryczne

FSE 31 p – – 230 245 2,2** 78 90 0,6/0,8 110 285

FSE 52 p – – 230 500 2,2** 83 94 3,0/4,5 131 300

FSE 60 p – – 230 540 3,9** 83 94 3,9/3,6 153 350

FSE 71 p – – 230 540 4,0** 82 93 3,3/2,9 153 350

FSE 81 p – – 230 1.000 4,7** 83 93 2,9/2,2 153 350

Kosy akumulatorowe

FSA 65� p – – – – 2,7*** 75 91 1,3 /1,1 153 300

FSA 85� p – – – – 2,8*** 77 94 1,4 /0,8 165 350

Mocne kosy mechaniczne

FS 310 p 36,3 1,4/1,9 – – 7,2* 93 105 2,2/2,1 181 –

FS 360 C-E p 37,7 1,7/2,3 – – 8,5* 98 107 2,2/1,8 179 –

FS 410 C-E p 41,6 2,0/2,7 – – 8,5* 99 109 2,0/1,7 179 –

FS 460 C-EM p 45,6 2,2/3,0 – – 8,5* 100 110 1,9/1,6 179 –

FS 490 C-EM  p 51,6 2,4/3,3 – – 9,1* 102 113 2,8/2,8 179 –

FS 510 C-EM cięcie p 51,6 2,4/3,3 – – 10,2* 103 114 3,0/3,0 176 –

FS 560 C-EM cięcie p 57,1 2,8/3,8 – – 10,2* 104 114 3,3/3,3 176 –
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� stałe obroty * bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony *** bez akumulatora, z narzędziem tnącym i osłoną
� płynna regulacja obrotów ** bez przewodu sieciowego, z narzędziem tnącym i osłoną

Głowica żyłkowa AutoCut 0,33 elastyczny – – /–/– – 2-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,34 elastyczny – – – /–/– – 2-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,33 elastyczny – – – –/ /– 2-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,34 elastyczny – – – –/ /– – 2-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,53 elastyczny 1-punktowy – – –/ /– – 4-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,53 sztywny 1-punktowy – – –/ /– 4-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,53 sztywny 1-punktowy – – –/ /– 4-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,53 sztywny 1-punktowy – – –/ /– 4-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,75 sztywny 1-punktowy – – –/ /– 2-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,75 sztywny 1-punktowy – – –/ /– 2-MIX – –

Głowica żyłkowa AutoCut – – – – – – – –/–/ – – – –

Głowica żyłkowa AutoCut – – – – – – – –/–/ – – – –

Głowica żyłkowa AutoCut – elastyczny – – – – – –/–/ – – – – –

Głowica żyłkowa AutoCut – elastyczny – – – – – –/–/ – – – – –

Głowica żyłkowa AutoCut – elastyczny – – – – – –/–/ – – – – –

Głowica żyłkowa AutoCut – – – – – – – –/–/ – – – –

Głowica żyłkowa AutoCut – – – – – – – –/–/ – – – –

Głowica żyłkowa AutoCut 0,71 sztywny 4-punktowy – –/ /– 4-MIX – / /

Głowica żyłkowa AutoCut 0,75 sztywny 4-punktowy – – –/ /– 2-MIX – / /

Głowica żyłkowa AutoCut 0,75 sztywny 4-punktowy – – –/ /– 2-MIX – / /

Głowica żyłkowa AutoCut 0,75 sztywny 4-punktowy – – –/ /– 2-MIX / /

Tarcza tnąca 0,99 sztywny 4-punktowy – – –/ /– 2-MIX / /

Tarcza tnąca 0,99 sztywny 4-punktowy – – –/ /– 2-MIX / /

Tarcza tnąca 0,99 sztywny 4-punktowy – – –/ /– 2-MIX / /
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Kosy mechaniczne

FR 350

 Pojemność
skokowa Moc

40,2 cm3 1,6 kW/2,2 KM

Ciężar

10,4 kg* p

Lekka i mocna kosa plecakowa dla wymagających użytkow-
ników. Idealna do koszenia i prac wykończeniowych na 
skarpach, zboczach i w rowach. Bez problemu radzi sobie 
nawet z twardymi zaroślami.

Plecakowe kosy 
mechaniczne

   Do wydajnego i wygodnego koszenia 
na stromych zboczach i skarpach

   Idealne do zastosowania w winnicach, na 
plantacjach owoców i górskich łąkach

  Komfortowy system nośny

  Elastyczny wysięgnik

NOWOŚĆ FR 410 C-E

 Pojemność
skokowa Moc

41,6 cm3 2,0 kW/2,7 KM

Ciężar

11,0 kg* p

Nowa, mocna kosa mechaniczna z oszczędnym silnikiem 
2-MIX. Wyjątkowo komfortowe wyposażenie: system 
STIHL ErgoStart, przycisk Stop i dodatkowa kieszeń na 
narzędzia.

E = ErgoStart F = rozruch elektryczny M = M-Tronic

STIHL FR 410 C-E

Przewód ładowarki do FR 480 C-F

Nr kat.

4128 400 5600

Do ładowania FR 480 C-F w pojazdach mechanicznych z 
gniazdem 12/24 V.

do wyczerpania 
zapasów

5
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FR 480 C-F

Pojemność 
skokowa

 
Moc

48,7 cm3 2,2 kW/3,0 KM

Ciężar

11,8 kg*

Ładowarka sieciowa  
należy do  

wyposażenia  
seryjnego.

Bardzo mocna i komfortowa kosa mechaniczna STIHL  
do zastosowań profesjonalnych. Elektryczny włącznik  
STIHL E-Start umożliwia szybkie i wygodne uruchomienie 
kosy znajdującej sie na plecach operatora. Idealna do kosze-
nia dużych powierzchni w trudno dostępnym terenie.

Srebrny medal 
za innowacje 
w roku 2009

NOWOŚĆ FR 460 TC-EM

Pojemność 
skokowa

 
Moc

48,7 cm3 2,2 kW/3,0 KM

Ciężar

11,2 kg*

Ekstremalnie mocna i komfortowa kosa mechaniczna 
STIHL dla profesjonalistów. System STIHL M-Tronic umożli-
wia uruchomienie urządzenia na każdej wysokości bez ko-
nieczności ręcznej korekty ustawień gaźnika. Wyposażona 
w oszczędny silnik 2-MIX, system STIHL ErgoStart, przycisk 
stop i dodatkową kieszeń na narzędzia. Wygodny transport 
i przechowywanie dzięki dzielonemu wysięgnikowi. Ideal-
na do koszenia dużych powierzchni w trudno dostępnym 
terenie, gdzie wymagane jest przenoszenie urządzenia.
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Plecakowe kosy mechaniczne

FR 350 p 40,2 1,6/2,2 10,4 97 107 1,7/1,8 280
Tarcza tnąca 

230-4
0,64 – – / – –

FR 410 C-E   NOWOŚĆ p 41,6 2,0/2,7 11,0 99 110 2,0/2,0 280
Tarcza tnąca 

230-4
0,75 – – / 2-MIX –

FR 460 TC-EM  
 NOWOŚĆ 48,7 2,2/3,0 11,2 99 110 2,0/2,0 280

Tarcza tnąca 
230-4

0,75 – – / 2-MIX

FR 480 C-F 48,7 2,2/3,0 11,8 94 109 2,7/3,0 280
Tarcza tnąca 

230-4
0,67 – – / – –

* bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

Z systemem M-Tronic

 Wyposażenie seryjne ** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) **** bez narzędzia tnącego
*** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2
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Kosy mechaniczne

Narzędzia tnące

   Asortyment narzędzi tnących do 
różnych zastosowań

  Narzędzia do koszenia i wycinki

Głowica tnąca STIHL TrimCut

� Dostępny w sprzedaży od wiosny 2013

Wykaszanie trawy 
wokół przeszkód

Głowica tnąca 
FixCut

2-żyłkowa, do koszenia i prac 
wykończeniowych. Łatwa 
wymiana żyłek.

Teren słabo zarośnięty NOWOŚĆ   Głowica tnąca
DuroCut �

2- lub 4-żyłkowa, 
do koszenia i prac 
wykończeniowych. Łatwy montaż 
do 4 żyłek. Kompatybilna z żyłkami 
o różnych rozmiarach i przekrojach.

Teren mocno zarośnięty NOWOŚĆ   Głowica tnąca
DuroCut �

2- lub 4-żyłkowa, 
do koszenia i prac 
wykończeniowych w twardej 
trawie. Łatwy montaż do 4 żyłek. 
Kompatybilna z żyłkami o różnych 
rozmiarach i przekrojach.

Trzciny i krzaki Tarcza tnąca

Stalowa, z 2 ostrzami, dwustronna. 
Przeznaczona do koszenia trawy 
oraz usuwania twardych i 
splątanych zarośli.

Krzaki i cienkie drzewka
Tarcza tnąca z 
zębami ukośnymi

Specjalna stalowa 
tarcza tnąca przeznaczona 
do stosowania w kosach 
mechanicznych o średniej i 
dużej mocy. Do cięcia krzewów 
i cienkich drzew.

5
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Głowica tnąca  
TrimCut

Głowica tnąca  
AutoCut

Głowica tnąca  
SuperCut

2-żyłkowa, do koszenia i prac 
wykończeniowych . Ręczna re-
gulacja długości żyłki tnącej.

2- lub 4-żyłkowa, do kosze-
nia i prac wykończeniowych. 
Automatyczna regulacja  
długości żyłki następuje  
poprzez naciśnięcie głowicy 
tnącej o podłoże.

2-żyłkowa, do koszenia i  
prac wykończeniowych.  
Automatyczna regulacja  
żyłki do optymalnej długości 
roboczej.

Głowica tnąca  
AutoCut

Głowica tnąca  
SuperCut

Głowica tnąca  
PolyCut

2- lub 4-żyłkowa, do koszenia  
i prac wykończeniowych.  
Automatyczna regulacja  
długości żyłki następuje  
poprzez naciśnięcie głowicy 
tnącej o podłoże.

2-żyłkowa, do koszenia i prac 
wykończeniowych. Automa-
tyczna regulacja długości 
żyłki do optymalnej długości 
roboczej.

Uniwersalna głowica tnąca 
do prac wykończeniowych 
oraz do koszenia większych 
powierzchni. Wyposażona w 
3 ruchome nożyki z tworzy-
wa sztucznego.

Tarcza tnąca Tarcza tnąca Tarcza tnąca

Stalowa, z 2 ostrzami,  
dwustronna. Przeznaczona  
do prac na dużych powierzch-
niach porośniętych twardą 
trawą.

Stalowa, 4- lub  
8-ostrzowa.  
Przeznaczona do koszenia 
suchej i twardej trawy oraz 
trzciny.

Tarcza tnąca do trawy z 40  
zębami. Przeznaczona do  
koszenia twardej trawy.  
FS 80 – FS 550

Trójząb
Nóż  
rozdrabniający

Tarcza tnąca z  
zębami tnącymi

Stalowy, z 3 ostrzami,  
dwustronny. Przeznaczony do 
prześwietlania i wykaszania 
twardych, splątanych traw  
i zarośli oraz przycinania  
kolczastych żywopłotów.

Stalowy, z 2 ostrzami, prze-
znaczony do prześwietlania 
oraz wykaszania twardych 
zarośli i przycinania kolcza-
stych żywopłotów.

Specjalna stalowa  
tarcza tnąca przeznaczona 
do stosowania w kosach  
mechanicznych o średniej  
i dużej mocy. Do cięcia  
krzewów i cienkich drzew.

Tarcza tnąca z zębami  
przecinakowymi

Tarcza tnąca ze stopów 
metali twardych

Specjalna stalowa  
tarcza tnąca przeznaczona  
do stosowania w kosach  
mechanicznych o średniej  
i dużej mocy. Do cięcia  
krzewów, cienkich drzew  
oraz wycinania i karczowania.

Bardzo trwała, specjalna  
tarcza tnąca do stosowania 
na terenach suchych i piasz-
czystych oraz do cięcia tuż 
przy podłożu.
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Kosy mechaniczne

Zestaw do rozdrabniania - do kos mechanicznych

W skład zestawu wchodzi nóż 
rozdrabniający, osłona noża oraz 
elementy montażowe.

Odbojnik i osłona do tarcz tnących

Do precyzyjnych cięć z użyciem 
tarcz tnących.

Osłona do głowic tnących do trawy, 
tarcz tnących do trawy oraz trójzębu

Doskonała ochrona przed wyrzu-
canymi resztkami i kamieniami. 
Z fartuchem ochronnym do 
głowic tnących.

Osłona do tarcz tnących do trawy oraz trójzębu

Osłona do pracy z metalowymi 
narzędziami tnącymi.

Osłona do noża rozdrabniającego

Do prac wykonywanych z użyciem 
noża rozdrabniającego.

Osłona do głowic tnących do trawy

Osłona do pracy z głowicami 
żyłkowymi i głowicami tnącymi 
PolyCut. Chroni przed wyrzucanymi 
resztkami i nie ogranicza widoczno-
ści wykaszanej powierzchni.

Akcesoria do 
narzędzi tnących

   Do różnych zastosowań i zadań

  Osłony i pilniki

Podstawowy zestaw do cięcia STIHL do kos mechanicznych

5
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Rozwieracz

Nr kat.

4020 893 5000 p

Do tarcz tnących z zębami przecinakowymi.

Pilnik płaski

Nr kat.

150 mm 0814 252 3356 p

Do tarcz tnących z zębami tnącymi.

Szablon do ostrzenia

Nr kat.

Trójząb 4020 890 5500 p
Nóż dwuostrzowy 4020 890 5501 p

Do trójzębów i noży dwuostrzowych.

Pilnik

Nr kat.

200 mm 0814 212 3310 p

Pilnik płaski do trójzębów i tarcz z zębami tnącymi.

Prowadnik z pilnikiem okrągłym

Nr kat.

5605 750 4343 p

Do tarcz tnących z zębami przecinakowymi.

Pilnik trójkątny

Nr kat.

0811 421 8971 p

Do tarcz tnących z zębami tnącymi.

Wskazówka STIHL: 
Należy pamiętać, aby w w odpowiednim czasie naostrzyć 
tarczę tnącą. Po naostrzeniu zębów zawsze należy skontrolo-
wać również rozwarcie zębów.

Wskazówka STIHL: 
STIHL oferuje do każdego narzędzia tnącego odpowiednią 
osłonę. Osłona stanowi niezawodną ochronę użytkownika 
przed wyrzucanymi przedmiotami jak np. trawa czy niewiel-
kie kamienie. Autoryzowany Dealer STIHL chętnie Państwu 
doradzi przy wyborze odpowiedniej osłony.
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Głowica tnąca FixCut�

FixCut 5-2, 2,4 mm 4006 710 2117 – – – – – – – –

FixCut 25-2, 2,4 mm 4002 710 2157 – – – – – –

Głowica tnąca TrimCut�

TrimCut 31-2, 2,4 mm 4002 710 2152 – – – – –

TrimCut 41-2, 2,7 mm 4003 710 2104 – – – – –

TrimCut 51-2, 2,7 mm 4005 710 2103 – – – – – – – – –

Głowica tnąca AutoCut�

Szpula z żyłką tnącą, 1,4 mm 6421 710 4300 – – – – – – – – –

Szpula z żyłką tnącą, 1,4 mm 6235 710 4305 – – – – – – – – –

Szpula z żyłką tnącą, 1,6 mm 4008 710 4300 – – – – – – – – –

AutoCut 2-2, 1,6 mm 4008 710 2100 – – – – – – – – –

AutoCut C 4-2, 2,0 mm 4006 710 2121 – – – – – – – – –

AutoCut C 5-2, 2,0 mm 4006 710 2105 – – – – – – – –

AutoCut 25-2, 2,4 mm 4002 710 2108 – – – – –

AutoCut C 25-2, 2,4 mm 4002 710 2137 – – – – – –

AutoCut 30-2, 2,7 mm 4002 710 2107 – – – – – – –

AutoCut 40-2, 2,7 mm 4003 710 2125 – – – – –

AutoCut 40-4, 2,7 mm 4005 710 2100 – – – – – – – –

Głowica tnąca SuperCut�

SuperCut 20-2, 2,4 mm 4002 710 2162 – – – – –

SuperCut 40-2, 2,4 mm 4003 710 2140 – – – – –

Głowica tnąca PolyCut�

PolyCut 5-3 4004 710 2131 – – – – – – – – –

PolyCut 6-3 4006 710 2110 – – – – – – – –

PolyCut 20-3� 4002 710 2130 – – – – –

PolyCut 41-3� 4003 710 2113 – – – – –

Głowica tnąca DuroCut�

DuroCut 5-2  NOWOŚĆ 4006 710 2125 – – – – – – – –

DuroCut 20-2  NOWOŚĆ 4002 710 2167 – – – – –

DuroCut 40-4  NOWOŚĆ 4005 710 2106 – – – – –

  odpowiednia � tylko z osłoną  Okrągła żyłka tnąca
–  nie nadaje się � opcjonalnie może być również stosowana ze skróconymi żyłkami  Kwadratowa żyłka tnąca 
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Nr
 ka

t.

FS
 3

8/
FS

 4
0/

FS
 4

5/
FS

 5
0/

FS
 5

0 
C-E

FS
 5

5 
R/

FS
 5

5/
FS

 5
6 

R/
FS

 5
6/

 

FS
 5

6 
C-E

/F
S 7

0 
RC

-E/
FS

 7
0 

C-E
FS

 8
0/

FS
 8

5/
FS

 8
7/

FS
 9

0/
FS

 1
00

FS
 1

30

FS
 2

40
 C-

E

FS
 2

60
 C-

E

FS
 3

10

FS
 3

60
 C-

E/
FS

 4
10

 C-
E/

FS
 4

10
 C-

E L
FS

 4
60

 C-
EM

/F
S 4

60
 C-

EM
 L/

 

FS
 4

90
 C-

EM
/F

S 4
90

 C-
EM

 L

Dostępny w sprzedaży  
od wiosny 2013!

Dostępny w sprzedaży  
od wiosny 2013!

Dostępny w sprzedaży  
od wiosny 2013!

94

5



www.stihl.pl

– – – – – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – – –

FS
 5

10
 C-

EM
/F

S 5
60

 C-
EM

FS
E 3

1

FS
E 4

1

FS
E 5

2

FS
E 6

0/
FS

E 7
1/

FS
E 8

1
FS

A 
65

/F
SA

 8
5

FR
 1

30
 T

FR
 3

50
/F

R 
48

0/
FR

 4
80

 C-
F

FR
 4

10
 C-

E/
FR

 4
60

 TC
-EM

95

5



Kosy mechaniczne

Tarcza tnąca�

230 mm (2 F) 4001 713 3805 – – – –

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)� 4001 713 3806 – – – – –

250 mm (40 Z)� 4000 713 3806 – – – – –

Trójząb�

250 mm (3 F) 4112 713 4100 – – – – –

300 mm (3 F) 4119 713 4100 – – – –

305 mm „Spezial” (2 F)� 4000 713 4103 – – – –

350 mm (3 F) 4110 713 4100 – – – – – – – –

350 mm „Spezial” (3 F)� 4000 713 4100 – – – – – – – –

Nóż rozdrabniający��

270 mm (2 F) 4000 713 3903 – – – – –

320 mm (2 F) 4000 713 3902 – – – – – – – –

Tarcza tnąca z zębami ukośnymi��

200 mm (80 Z) 4112 713 4201 – – – – –

200 mm (44 Z) 4000 713 4200 – – – –

225 mm (48 Z) 4000 713 4205 – – – – –

250 mm (50 Z) 4104 713 4200 – – – – – – – –

Tarcza tnąca z zębami przecinakowymi��

200 mm (22 Z) 4112 713 4203 – – – – –

200 mm (22 Z) 4119 713 4200 – – – –

225 mm (24 Z) 4110 713 4204 – – – – –

Tarcza tnąca ze stopów metali twardych��

225 mm (36 Z) 4000 713 4211 – – – – –

  odpowiednia F = Nożyki � tylko z osłoną � tylko z osłoną noża rozdrabniającego � tylko z osłoną, patrz strona 92
–  nie nadaje się Z = Zęby � do większych obciążeń, dłuższa żywotność � tylko dla FS z uchwytem oburęcznym
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Kosy mechaniczne

Żyłki tnące

  Bogata oferta żyłek tnących

  Trwały i elastyczny materiał

   Różne średnice i przekroje

  Oznaczenie kolorystyczne pomaga 
wybrać odpowiednią żyłkę

Głowica tnąca STIHL

Żyłki tnące, okrągłe (w rolkach)

Nr kat.

Rolka 1,4 mm x 16,0 m* NOWOŚĆ 0000 930 2284 p
Rolka 1,6 mm x  15,2 m 0000 930 2232 p
Rolka 2,0 mm x 15,2 m 0000 930 2217 p
Rolka 2,0 mm x 123,0 m 0000 930 2222 p
Rolka 2,4 mm x  15,2 m 0000 930 2243 p
Rolka 2,4 mm x  87,0 m 0000 930 2245 p
Rolka 2,4 mm x 261,0 m 0000 930 2246 p
Rolka 2,7 mm x 10,7 m 0000 930 2218 p
Rolka 2,7 mm x 72,0 m 0000 930 2224 p
Rolka 2,7 mm x 215,0 m 0000 930 2227 p
Rolka 3,0 mm x 168,0 m 0000 930 2542 p
Rolka 3,3 mm x 591,0 m 0000 930 2569 p
Rolka 4,0 mm x  32,0 m  NOWOŚĆ 0000 930 3602

Rolka 4,0 mm x  95,0 m  NOWOŚĆ 0000 930 3603

* Dla FSE 31, FSE 41

NOWOŚĆ Okrągłe i ciche żyłki tnące (w rolkach)

Nr kat.
Rolka 2,0 mm x 15,2 m  0000 930 2515

Rolka 2,0 mm x 62,0 m  0000 930 2513

Rolka 2,4 mm x 15,2 m 0000 930 2530

Rolka 2,4 mm x 87,0 m 0000 930 2534

Rolka 2,4 mm x 261,0 m 0000 930 2535

Rolka 2,7 mm x 10,7 m 0000 930 2519

Rolka 2,7 mm x 72,0 m 0000 930 2520

Rolka 4,0 mm x  32,0 m 0000 930 3700

Żyłki tnące, kwadratowe (w rolkach)

Nr kat.

Rolka 2,4 mm x  44,0 m 0000 930 2610 p
Rolka 2,4 mm x  87,0 m 0000 930 2611 p
Rolka 2,4 mm x 261,0 m 0000 930 2612 p
Rolka 2,4 mm x 434,0 m 0000 930 2613 p
Rolka 2,7 mm x  35,0 m 0000 930 2614 p
Rolka 2,7 mm x   70,0 m 0000 930 2615 p
Rolka 2,7 mm x 221,0 m 0000 930 2616 p
Rolka 2,7 mm x 359,0 m 0000 930 2617 p
Rolka 3,0 mm x   56,0 m 0000 930 2618 p
Rolka 3,0 mm x 168,0 m 0000 930 2619 p
Rolka 3,0 mm x 280,0 m 0000 930 2620 p

5
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Komplet nożyków z tworzywa sztucznego

Nr kat.

4111 007 1001 p

Do PolyCut, 12 sztuk

Żyłki tnąceSzpula z żyłką tnącą

Nr kat.

1,4 mm, 2 x 4,0 m 
dla FSE 31 6421 710 4300   p

Nr kat.

1,4 mm, 2 x 4,0 m 
dla FSE 41 6235 710 4305   p

 

Nr kat.

1,6 mm, 2 x 4,0 m 
dla FSE 52 4008 710 2100 p

Z cichą żyłką.

1,4 mm – – –

1,6 mm – – –

2,0 mm – –

2,4 mm

2,7 mm

3,0 mm –

3,3 mm – –

4,0 mm – –
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NOWOŚĆ Żyłki

Rozmiar Nr kat.

Do DuroCut 5-2 i 20-2 L 0000 930 3503 p
Do DuroCut 20-2 i 40-4 XL 0000 930 3504 p
Do DuroCut 40-4 XXL 0000 930 3505 p

NOWOŚĆ Żyłki tnące pięciokątne (w rolkach)

Nr kat.
Rolka 2,4 mm x 50,0 m 0000 930 3300

Rolka 2,4 mm x 100,0 m 0000 930 3301

Rolka 2,4 mm x 300,0 m 0000 930 3339

Rolka 2,7 mm x 80,0 m 0000 930 3302

Rolka 2,7 mm x 240,0 m 0000 930 3303

Rolka 3,0 mm x 60,0 m 0000 930 3304

Rolka 3,0 mm x 180,0 m 0000 930 3305

Rolka 3,0 mm x 320,0 m 0000 930 3306

Dostępna od wiosny 
2013!
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Żywopłot w  
doskonałej formie.

Bukszpan, buk czy ligustr – nasze mocne urządzenia to idealni partnerzy  

do przycinania żywopłotów. Podczas pielęgnacji żywopłotów w parkach i 

na terenach komunalnych lub podczas pracy w przydomowym ogrodzie – 

nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku STIHL 

sprawdzają się idealnie w każdej sytuacji. Urządzenia przekonują doskonałą 

wydajnością cięcia i innowacyjnym wyposażeniem – zarówno w wersji 

akumulatorowej, elektrycznej jak i spalinowej.

Spalinowe nożyce do żywopłotów 103  – 104

Elektryczne nożyce do żywopłotów 105  – 106

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów 107 – 108

Nożyce do żywopłotów – Przegląd/Akcesoria 109  – 110

Spalinowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku 113

Elektryczne nożyce do żywopłotów na wysięgniku 114

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku 115

Nożyce do żywopłotów na wysięgniku – Przegląd/Akcesoria 116 – 117

Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku
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Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku

1  Silnik o lekkiej konstrukcji
  Najwyższej jakości materiały z magnezu i aluminium wyko-

rzystane w budowie silnika i przekładni wpłynęły na znaczną 
redukcję ciężaru. 

2  STIHL ErgoStart (E)
  STIHL ErgoStart umożliwia komfortowe uruchamianie urządzeń 

dzięki zastosowaniu dodatkowej sprężyny pomiędzy wałem 
korbowym a rolką linki rozruchowej, co zmniejsza nakład sił 
potrzebnych do uruchomienia urządzenia. Uruchamianie jest 
łatwe nawet w przypadku powolnego pociągnięcia za linkę.

3  System antywibracyjny STIHL
  Dokładnie wyliczone strefy amortyzacji z antywibracyjnych  

elementów Cellasto do minimum redukują wibracje wytwa-
rzane przez silnik umożliwiając redukcję nakładu sił i niemę-
czącą pracę.

4  Optymalnie wyprofilowane ostrza
   Geometria ostrzy i przekładnia specjalnie dostosowana do 

prac związanych z pielęgnacją lub przycinaniem żywopło-
tów gwarantują osiągnięcie najlepszej wydajności cięcia.

Silnik o lekkiej konstrukcji 1
STIHL ErgoStart2

System antywibracyjny STIHL3

Optymalnie wyprofilowane ostrza4

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 
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Spalinowe nożyce 
do żywopłotów

  Do pielęgnacji żywopłotów na posesjach 
prywatnych, a także w parkach i na 
terenach komunalnych 

  Optymalne przycinanie gęstych 
żywopłotów i krzewów ozdobnych 

   Wydajne urządzenia o niewielkim 
ciężarze i dużej mocy

STIHL HS 46

Informacje odnośnie paliwa i smarów znajdziecie Państwo 
w rozdziale 11 od strony 182.

HS 45

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

27,2 cm3 0,75 kW/1,0 KM 5,0 kg*

Długość 
listwy tnącej

60 cm p

Podstawowy model spalinowych nożyc do pielęgnacji 
zywopłotów.

E = ErgoStart * bez paliwa, komplet

HS 46

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

21,4 cm3 0,65 kW/0,9 KM 4,0 kg*

Długość 
listwy tnącej

45 cm p

Niezwykle lekkie nożyce do pielęgnacji żywopłotów z nowym 
wielofunkcyjnym przełącznikiem, łatwy rozruch i obsługa. 
System antywibracyjny, praktyczny korek zbiornika paliwa i 
jednostronnie szlifowana listwa tnąca. Idealne dla wymagają-
cych użytkowników okazjonalnych.

   Pozostałe wersje: HS 46 C-E 
(Wszystkie dane i elementy wyposażenia znajdują się w tabeli na stronie 110)

103

6

6



Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku

R = przycinanie T = trymowanie * bez paliwa, komplet

HS 81 T

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

22,7 cm3 0,7 kW/1,0 KM 5,4 kg*

Długość  
listwy tnącej

75 cm p

Lekkie nożyce do żywopłotów z przestawnym uchwytem 
wielofunkcyjnym i dwustronną listwą tnącą, przeznaczone 
do nadawania różnych form. Duża prędkość ostrza, a tym 
samym delikatne cięcie.

Wersja do 
 trymowania

HS 86 R

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

22,7 cm3 0,7 kW/1,0 KM 5,5 kg*

Długość  
listwy tnącej

75 cm

Lekkie nożyce do żywopłotów z jednostronną listwą tnącą. 
Niewielka prędkość ostrza, zapewnia większą moc i wydaj-
ność cięcia.

Wersja do  
przycinania

HS 81 R

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

22,7 cm3 0,7 kW/1,0 KM 5,5 kg*

Długość  
listwy tnącej

60 cm p

Lekkie nożyce do żywopłotów z przestawnym uchwytem 
wielofunkcyjnym i dwustronną listwą tnącą, przeznaczone do 
przycinania. Niewielka prędkość ostrza, a tym samym większa 
siła cięcia.

Wersja do  
przycinania
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Elektryczne nożyce 
do żywopłotów

  Do przycinania krzewów i żywopłotów 
w przydomowym ogrodzie 

  Łatwa obsługa 

  Wyjątkowo lekkie i ciche

STIHL HSE 81

** bez przewodu sieciowego

HSE 42

Napięcie 
znamionowe Moc Ciężar

230 V 420 Watt 3,0 kg**

Długość 
listwy tnącej

45 cm p

Lekkie, elektryczne nożyce do żywopłotów. Niewielka osło-
na dłoni zapewnia lepszą widoczność podczas pracy. Wypo-
sażone w ulepszony system antywibracyjny gwarantujący 
ergonomiczną pracę i zmodyfi kowany uchwyt przewodu 
sieciowego. Idealne do trymowania i przycinania cienkich 
gałęzi.

HSE 52

Napięcie 
znamionowe Moc Ciężar

230 V 460 Watt 3,1 kg**

Długość 
listwy tnącej

50 cm p

Lekkie i ciche elektryczne nożyce do żywopłotów z listwą tnącą 
o długości 50 cm. Duża moc i niewielka osłona dłoni zapewnia-
ją lepszą widoczność podczas pracy. Wyposażone w ulepszony 
system antywibracyjny gwarantujący ergonomiczną pracę i 
zmodyfi kowany uchwyt przewodu sieciowego. Idealne do try-
mowania i przycinania cienkich gałęzi. Wyposażone w osłonę 
listwy tnącej do wykonywania cięć na wysokości podłoża i przy 
krawędziach murów.

HSE 61

Napięcie 
znamionowe Moc Ciężar

230 V 500 Watt 3,9 kg**

Długość 
listwy tnącej

50 cm p

Ciche, elektryczne nożyce do żywopłotów wyposażone w 
silnik o niskim poziomie wibracji i mocy 500 W. Przestawny 
uchwyt z pięcioma pozycjami roboczymi umożliwia wygod-
ną pracę.
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Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku

* bez przewodu sieciowego ** bez akumulatora

Wskazówka STIHL:
Po zakończeniu pracy należy umyć listwę nożyc przy użyciu 
rozpuszczalnika do żywic STIHL Superclean. Zapobiega to 
sklejaniu listew i gwarantuje najwyższą wydajność nawet w 
przypadku częstego użytkowania.

HSE 81

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

 
Ciężar

230 V 650 Watt 4,4 kg*

Długość  
listwy tnącej

70 cm p

Trwałe, elektryczne nożyce do żywopłotów wyposażone w 
bardzo mocny silnik 650 W, przeznaczone do cięcia twar-
dych żywopłotów. Większy zasięg dzięki przestawnemu 
uchwytowi z pięcioma pozycjami roboczymi. Dwustronna, 
szlifowana diamentowo listwa tnąca o dużych odstępach 
pomiędzy zębami.

HSE 71

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

 
Ciężar

230 V 600 Watt 4,1 kg*/4,2 kg*

Długość  
listwy tnącej

60 cm p
70 cm p

Elektryczne nożyce do żywopłotów wyposażone w silnik o 
niskim poziomie wibracji i dużej mocy 600 W do cięcia 
grubszych gałęzi. Przestawny uchwyt z pięcioma pozycjami 
roboczymi. Dwie długości listwy tnącej.
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Akumulatorowe 
nożyce do żywopłotów

  Dla profesjonalistów i użytkowników 
okazjonalnych 

  Do przycinania żywopłotów w strefach 
wymagających zachowania ciszy  

  Łatwa i komfortowa obsługa

  Najwyższa wydajność cięcia

  Wydajnymi akumulatorami litowo-
jonowymi

NOWOŚĆ HSA 66

Ciężar
Długość 
listwy tnącej

3,1 kg** 50 cm p
HSA 66 bez akumulatora i ładowarki

Nowe, ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 66 
przekonują dużą wydajnością, niewielkim ciężarem i stałą ilo-
ścią skoków nawet w przypadku wymagających zastosowań. 
Duże odstępy pomiędzy zębami i nowa geometria listwy 
tnącej o kształcie kropli wody zapewniają jeszcze stabilniejsze 
trzymanie gałęzi pomiędzy zębami, a tym samym mocne 
cięcie. Jednostronnie szlifowane zęby listy tnącej.

HSA 65

Ciężar
Długość 
listwy tnącej

3,5 kg** 50 cm p

HSA 65 bez akumulatora i ładowarki

Ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotów z mocnym 36 V 
akumulatorem litowo-jonowym, duża ilość skoków i specjalne 
listwy tnące o długości 50 cm. Duże odstępy pomiędzy zębami 
i ich wysokość umożliwiają cięcie gałęzi o średnicy do 22 mm. 
Idealne do prac wokół domu i w ogrodzie. Jednostronnie 
szlifowane zęby listwy tnącej.

Innowacje 
2009 
Złoty  Medal

STIHL HSA 86
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Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku

NOWOŚĆ HSA 86

 
Ciężar

Długość  
listwy tnącej

3,3 kg** 62 cm p
HSA 86  bez akumulatora i ładowarki

Nowe akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 86  
imponują jeszcze większą mocą i wydajnością przy jed-
nocześnie niewielkim ciężarze oraz stałą ilością skoków  
nawet podczas przycinania. Silnik elektryczny STIHL EC 
umożliwia dłuższą pracę w porównaniu do poprzedniego 
modelu. Odstępy pomiędzy zębami (33 mm) i większe od-
stępy w osłonie znacznie ułatwiają cięcie nawet grubszych 
gałęzi. Dwustronnie szlifowane zęby tnące.

* bez akumulatora

Wskazówka STIHL:
Szczególnie podczas przycinania żywopłotów ciężar urządzenia 
odgrywa istotną rolę. Pas do akumulatora STIHL umożliwia 
znaczną redukcję ciężaru urządzenia, ponieważ podczas pracy 
akumulator nie znajduje się w urządzeniu, lecz jest zamocowany 
do pasa. Dzięki temu całkowity ciężar urządzenia trzymanego 
w dłoniach zostaje zmniejszony o ok. 1 kg. Energia przekazywa-
na jest za pośrednictwem adaptera.

Odpowiedni akumulator litowo- 
jonowy i inne akcesoria znajdziecie 
Państwo w rozdziale 1 od strony 16.

HSA 85

 
Ciężar

Długość  
listwy tnącej

3,7 kg** 62 cm p

HSA 65 bez akumulatora i ładowarki

Mocne i ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotów z  
doskonałym akumulatorem litowo-jonowym, duża ilość  
skoków i specjalne  listwy tnące o długości 62 cm. Duże  
odstępy pomiędzy zębami i ich wysokość umożliwiają cięcie 
gałęzi o średnicy do 22 mm. Idealne do profesjonalnych prac 
związanych z pielęgnacją krajobrazu. Dwustronnie szlifowane 
zęby tnące.

Innowacje 
2009  
Złoty  Medal

108

6



www.stihl.pl

www.stihl.pl/110000www.stihl.pl/110000

Nożyce do żywopłotów – 
Akcesoria

  Praktyczna pomoc ułatwiająca pracę

  Osłona i korytka 

  Zestaw do likwidacji luzu 
na listwie tnącej

Korytko STIHL

Osłona

Odpowiednia dla Nr kat.

HS 81 T 4237 792 9000 p
HS 81 R 4237 790 9802 p
 NOWOŚĆ  HS 86 R 4237 790 9801

Specjalna osłona chroni listwę tnącą przed uszkodzeniem pod-
czas prac wymagających kontaktu z podłożem.

NOWOŚĆ Korytko
Praktyczne korytka do zbierania i 
usuwania ściętego materiału.

Pasuje do Nr kat.

HSE, HSA, HLA 4859 717 3300*

Do listwy tnącej o długości 50 cm.

HS 86 R 4237 740 3302
Do listwy tnącej o długości 75 cm.

NOWOŚĆ Zestaw do regulacji luzu na listwie 
tnącej

Pasuje do Nr kat.

HS 81 R 4237 007 1008

HS 81 T 4237 007 1001

Zestaw do regulacji, 60 cm.

Pasuje do Nr kat.

HS 81 R, 
HS 86 R 4237 007 1009

HS 81 T, 
HS 86 T 4237 007 1002

Zestaw do regulacji, 75 cm.

* Dostępne w sprzedaży od wiosny 2013!
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Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku

Spalinowe nożyce do żywopłotów

HS 45  60 cm p 27,2 0,75/1,0 – – 5,0� 98 104 5,6/9,7 110 – – 3.800 60 30 –

HS 46  45 cm p 21,4 0,65/0,9 – – 4,0� 95 106 4,5/4,9 90 – – – 3.640 45 30 2-MIX

HS 46 C-E  55 cm p 21,4 0,65/0,9 – – 4,3� 95 106 4,5/4,9 100 – – 3.640 55 30 2-MIX

HS 81 R 60 cm p 22,7 0,7/1,0 – – 5,5� 93 104 1,7/2,5 120 – – 3.100 60 38 –

HS 81 T  75 cm p 22,7 0,7/1,0 – – 5,4� 94 104 1,6/1,5 133 – – 5.000 75 30 –

HS 86 R  75 cm 22,7 0,7/1,0 – – 5,5� 93 104 3,3/4,5 124 – – – 3.100 75 38 –

Elektryczne nożyce do żywopłotów

HSE 42  45 cm p – – 230 420 3,0� 84 95 3,1/1,5 92 – – – – – 3.400 45 21 –

HSE 52  50 cm p – – 230 460 3,1� 84 95 3,1/1,5 101 – – – – – 3.400 50 23 –

HSE 61 50 cm p – – 230 500 3,9� 83 94 3,6/3,2 113 – – – – 3.200 50 29 –

HSE 71 60 cm p – – 230 600 4,1� 85 96 3,2/2,0 123 – – – – 2.800 60 36 –

HSE 71 70 cm p – – 230 600 4,2� 85 96 3,2/2,0 133 – – – – 2.800 70 36 –

HSE 81 70 cm p – – 230 650 4,4� 86 97 3,1/2,1 133 – – – – 2.800 70 36 –

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów

HSA 65  
Do wyczerpania 

zapasów!  50 cm p – – – – 3,5� 83 94 2,2/1,6 103 – – – – – 3.000 50 30 –

HSA 66   NOWOŚĆ  50 
cm p – – – – 3,1� 83 94 3,7/2,3 103 – – – – – 3.000 50 30 –

HSA 85  
Do wyczerpania 

zapasów!  62 cm p – – – – 3,7� 83 94 2,2/1,7 116 – – – – – 3.000 62 30 –

HSA 86   NOWOŚĆ  62 
cm p – – – – 3,3� 83 94 3,7/2,3 115 – – – – – 3.000 62 33 –

 Wyposażenie seryjne E = ErgoStart � bez paliwa, komplet *   niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) 
R = przycinanie � bez przewodu sieciowego **  niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

T = trymowanie � bez akumulatora
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Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku

1  Przekładnia o lekkiej konstrukcji
  Wykonana ze stopów magnezu, wyjątkowo lekka. 

2  System szybkiej regulacji
  Listwa tnąca może być stopniowo regulowana w dwóch  

kierunkach w zakresie roboczym do 135°. Na potrzeby  
transportu listwę można złożyć równolegle do wysięgnika  
i zablokować (pozycja transportowa).

3  Silnik STIHL 4-MIX
  Łączy zalety techniki 2- i 4-suwowej. Mniej szkodliwych  

spalin, nie ma potrzeby wymiany oleju, przyjemniejsze 
brzmienie. Więcej mocy i wyższy moment obrotowy.

4  Uchwyt wielofunkcyjny
  Uchwyt wielofunkcyjny nożyc do żywopłotów na wysięgniku 

umożliwia łatwą obsługę wszystkich funkcji silnika.

5  Uchwyt obwiedniowy
  Uchwyt obwiedniowy zapewnia dużą swobodę ruchu  

i łatwą obsługę nawet na ograniczonej przestrzeni. 

Przekładnia o  
lekkiej konstrukcji

11

System szybkiej regulacji2

Silnik STIHL 4-MIX3

Uchwyt obwiedniowy 5

Uchwyt  
wielofunkcyjny

4

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 
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Spalinowe nożyce do 
żywopłotów na wysięgniku

  Dla profesjonalistów w dziedzinie 
pielęgnacji krajobrazu

   Do przycinania szczególnie szerokich, 
wysokich i długich żywopłotów

   Wydajne, z krótkim lub długim wysięgnikiem 

  Wysoki komfort pracy

STIHL HL 100

HL 95
z regulacją w 
zakresie 135°

Pojemność
skokowa Moc

28,4 cm3 0,95 kW/1,3 KM

Ciężar
Długość 
całkowita

6,9 kg* 248 cm

Praktyczne, wydajne i mocne nożyce do żywopłotów na 
wysięgniku z regulowaną listwą tnącą. Optymalne do 
pielęgnacji wysokich żywopłotów oraz do przycinania 
żywopłotów w niewielkiej odległości od podłoża.

135°

HL 100
z regulacją w 
zakresie 135°

Pojemność
skokowa Moc

31,4 cm3 1,05 kW/1,4 KM

Ciężar
Długość 
całkowita

6,9 kg* 248 cm

Praktyczne, wydajne i mocne nożyce do żywopłotów na 
wysięgniku z regulowaną listwą tnącą. Optymalne do 
pielęgnacji wysokich żywopłotów oraz do przycinania 
żywopłotów w niewielkiej odległości od podłoża.

135°

* bez paliwa, komplet
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Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku

Elektryczne nożyce do 
żywopłotów na wysięgniku

   Dla użytkowników okazjonalnych

  Do przycinania wyjątkowo szerokich, 
długich lub wysokich żywopłotów 

  Do pielęgnacji niskiej roślinności i 
krzewów na terenach przydomowych

  Ciche i mocne 

STIHL HLE 71

HLE 71
z regulacją w 
zakresie 125°

Napięcie-
znamionowe Moc

230 V 600 Watt

Ciężar
Długość 
całkowita

5,9 kg* 254 cm

p

Długie i ciche: elektryczne nożyce do żywopłotów na wysię-
gniku z regulowaną listwą tnącą. Doskonałe do przycinania 
wysokich i szerokich żywopłotów na terenach wymagają-
cych zachowania ciszy.

* bez przewodu sieciowego

125°

6
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** bez akumulatora

Wskazówka STIHL: 
Nożyce HLA 65 umożliwiają łatwe i wygodne przycinanie 
nawet wysokich i szerokich żywopłotów z poziomu ziemi. Są 
przy tym wyjątkowo ciche – podczas pracy nie ma koniecz-
ności stosowania nauszników przeciwhałasowych.

www.stihl.pl/110000www.stihl.pl/110000

Akumulatorowe 
nożyce do żywopłotów 
na wysięgniku

   Dla profesjonalistów i użytkowników 
okazjonalnych

  Uniwersalne zastosowanie w przypadku 
wysokich żywopłotów i prac przy podłożu 

  Do prac na terenach wymagających 
zachowania ciszy 

  Wydajnymi akumulatorami litowo-
jonowymi

Odpowiedni akumulator litowo-
jonowy i inne akcesoria znajdziecie 
Państwo w rozdziale 1 od strony 16.

NOWOŚĆ HLA 65
z regulacją w 
zakresie 115°
 

Ciężar
Długość 
całkowita

HLA 65 bez akumulatora 
i ładowarki 3,5 kg** 205 cm p

Nowe, mocne nożyce do żywopłotów na wysięgniku. Te-
raz z napędem akumulatorowym. HLA 65 przekonuje er-
gonomią i doskonałym wyważeniem. Nawet w przypadku 
większych obciążeń prędkość obrotowa pozostaje stała. 
Na potrzeby transportu można je złożyć do długości 
125 cm. Możliwość idealnego dostosowania do cięcia w 
pionie i cięć ponad głową, optymalne do przycinania 
bardzo wysokich i szerokich żywopłotów. Duży zasięg 
umożliwiający przycinanie żywopłotów znajdujących się
za murem lub inną przeszkodą.

115°
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Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku

Nożyce do żywopłotów 
na wysięgniku – Akcesoria

  Komfortowa praca

  Korytko i osłona

  Plecakowy system nośny

 Torba

Plecakowy system nośny STIHL RTS

Plecakowy system nośny RTS

Nr kat.

0000 790 4400 p

Komfortowy, plecakowy system nośny RTS z możliwością 
dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia komfortową i 
ergonomiczną pracę szczególnie w przypadku długotrwałych 
zastosowań. Dla HL 95, HL 100, HLE 71 (nieodpowiedni dla 
HLE 71 K), HL-KM 135° i HT-KM.

Torba

Nr kat.

0000 881 0507 p

Idealna do transportu i przechowywania HLA 65 wraz z aku-
mulatorem i ładowarką. Odpowiednia również dla wszystkich 
modeli HSA, BGA i jednostek napędowych KombiMotor.

NOWOŚĆ Korytko

Nr kat.

4859 717 3300

Długość listwy tnącej 50 cm. Praktyczne korytko do zbierania 
i usuwania ściętego materiału. Wygodny montaż po obu 
stronach listwy bez użycia dodatkowych narzędzi poprzez 
łatwe wsunięcie na listwę. Dla wszystkich modeli HSA, 
HLA i HSE.

Dostępne w sprzedaży 
od wiosny 2013!

6
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 Wyposażenie seryjne � bez paliwa, komplet * niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) 
� bez przewodu sieciowego ** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

� bez akumulatora *** z listwą tnącą

Spalinowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku

HL 95 (135°) 28,4 0,95/1,3 – – 6,9� 89 102 5,2/5,0 4.100 50 248 35 4-MIX

HL 100 (135°) 31,4 1,05/1,4 – – 6,9� 88 101 4,2/4,9 4.100 50 248 35 4-MIX

Elektryczne nożyce do żywopłotów na wysięgniku

HLE 71 (125°) p – – 230 600 5,9� 84 95 7,6/3,6 4.000 50 254 35 – – –

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku

HLA 65 (115°)  NOWOŚĆ p – – – – 3,5� 85 94 3,5/3,5 3.000 50 205 33 – – –
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Zestaw serwisowy (brak zdjęcia)

Nr kat.

Do HL 100 4180 007 1800

Ważne części serwisowe gwarantujące stałą sprawność  
urządzenia. W zestawie filtr powietrza, filtr paliwa i świeca  
zapłonowa.

NOWOŚĆ Osłona

Nr kat.

4230 007 1005

Osłona chroni końcówkę listwy tnącej nożyc do żywopłotów 
przed zużyciem podczas prac w niewielkiej odległości od 
podłoża (nieodpowiednia dla modeli HLA).

117

6

6



7

118



Czysta moc.  
Pełen komfort.

Brud, piasek, wióry, liście czy odpady – naszych urządzeń czyszczących nie 

zatrzyma nic. Bogata oferta obejmuje wiele różnych urządzeń w różnych kla-

sach mocy odpowiednich do każdego zadania. Niezależnie od tego, czy cho-

dzi o długotrwałe zastosowania czy o prace okazjonalne, wszystkie urządze-

nia charakteryzuje komfort pracy – dzięki ergonomicznemu designowi i prak-

tycznym elementom wyposażenia. Perfekcyjna czystość bez kompromisów.

Dmuchawy spalinowe 121

Dmuchawy elektryczne 122

Dmuchawa akumulatorowa 123

Spalinowe dmuchawy plecakowe 124 – 125

Dmuchawy – Akcesoria 126 – 127

Dmuchawy – Przegląd 128 – 129

Spalinowe i elektryczne odkurzacze ogrodowe – Akcesoria i przegląd 130 – 131

Zamiatarki – Akcesoria i przegląd 133 – 134

Myjki wysokociśnieniowe na zimną wodę 136 – 139

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych 140 – 145

Środki czyszczące i pielęgnacyjne do myjek wysokociśnieniowych 146– 147

Myjki wysokociśnieniowe – Przegląd 148 – 149

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro 151 – 152

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro – Akcesoria i przegląd 153 – 155

7
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Urządzenia czyszczące

1  System antywibracyjny STIHL
  Redukuje do minimum wibracje i zapewnia komfort pracy  

nawet w przypadku długotrwałych zastosowań.

2  Filtr HD2
   Filtr HD2 wykonany z polietylenu posiada pory do 70% 

drobniejsze niż w przypadku filtrów z włókniny i poliamidu, 
dzięki czemu zatrzymuje nawet najmniejsze drobinki kurzu. 
Łatwe oczyszczanie filtra.

3  STIHL ErgoStart (E)
  System łatwego uruchamiania zapewnia komfortowe uru-

chamianie silnika prawie bez szarpnięć dzięki zastosowaniu 
dodatkowej sprężyny pomiędzy wałem korbowym a rolką 
linki rozruchowej, co zmniejsza nakład sił potrzebnych do 
uruchomienia urządzenia. Uruchamianie jest łatwe nawet w 
przypadku powolnego pociągnięcia za linkę.

4  Tłumik
  Tłumik zintegrowany w dyszy wydmuchowej zapewnia  

relatywnie niski poziom hałasu przy jednocześnie dużej  
wydajności dmuchawy.

5   Blokada dźwigni gazu z przyciskiem Stop
  Dźwignia gazu może zostać zablokowana w pozycji „pełna 

moc”. Krótkie naciśnięcie przycisku stop powoduje wyłącze-
nie silnika. Urządzenie przechodzi automatycznie w stan  
gotowości do pracy.

System antywibracyjny STIHL 1

Tłumik

4

STIHL ErgoStart 3

Blokada dźwigni gazu z 
przyciskiem Stop

5

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 

Filtr HD22
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BG 56-D

 Pojemność
skokowa Ciężar

27,2 cm3 4,2 kg* p

Dmuchawa o dobrym stosunku ciężaru do mocy. Szybko 
oczyszcza teren z liści i ściętej trawy. Z dyszą okrągłą.

BG 66-D

 Pojemność
skokowa Ciężar

27,2 cm3 4,4 kg*

Bardzo cicha dmuchawa z turbiną o dużej mocy turbiny. 
Zintegrowany tłumik i dysza okrągła.

Dmuchawy spalinowe

  Dla właścicieli domów i osób zajmujących 
się pielęgnacją krajobrazu

  Do oczyszczania ogrodów, działek i parków

   Wyjątkowo wydajne, odpowiednie nawet 
do usuwania mokrych liści

   Komfortowa obsługa 

STIHL BG 66-D

Więcej informacji na temat paliw i smarów znajdziecie 
Państwo w rozdziale 11 od strony 182.

BG 86-D

 Pojemność
skokowa Ciężar

27,2 cm3 4,5 kg* p

Bardzo mocny strumień powietrza do oczyszczania dużych 
powierzchni z liści i skoszonej trawy. Wyposażona w komfortowy 
system antywibracyjny STIHL, dyszę okrągłą i płaską. Nowy 
fi ltr HD2 umożliwia zastosowanie urządzenia również w 
warunkach dużego zapylenia.

D = katalizator * bez paliwa, komplet
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www.stihl.pl/110000

Dmuchawy elektryczne

  Dla właścicieli domów

   Idealne do cichej, długotrwałej 
pracy w ogrodzie

  Cicha, duża moc turbiny

  Najlżejsze dmuchawy w asortymencie

STIHL BGE 81

BGE 71

Napięcie 
znamionowe Moc

230 V 1,1 kW

Ciężar

3,0 kg*

Bardzo cicha, elektryczna dmuchawa przeznaczona do prac 
na terenach przydomowych. Duża moc i cicha praca silnika.

BGE 81

Napięcie 
znamionowe Moc

230 V 1,4 kW

Ciężar

3,3 kg*

Dmuchawa elektryczna przeznaczona do prac na terenach 
przydomowych. Cicha praca silnika i bardzo mocny strumień 
powietrza. Do oczyszczania większych powierzchni z liści i 
skoszonej trawy.

* bez przewodu sieciowego

7
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Dmuchawa akumulatorowa

   Idealna do prac porządkowych na terenach 
wymagających zachowania ciszy, takich 
jak okolice szpitali, przedszkoli lub osiedla 
mieszkaniowe.

  Bezprzewodowa, brak emisji spalin

   Trwały, wytrzymały silnik z płynną 
regulacją obrotów

   Wydajne akumulatory litowo-jonowe

STIHL BGA 85

Wskazówka STIHL:
Płynna regulacja obrotów w dmuchawie BGA 85 umożliwia 
wyjątkowo wydajną pracę. Dostarczana jest taka moc, jaka 
jest wymagana do realizacji danego zadania, co stanowi gwa-
rancję długiej pracy urządzenia i chroni środowisko naturalne.

Więcej informacji na temat akumula-
torów litowo-jonowych i akcesoriów 
znajdziecie Państwo w rozdziale 1 
od strony 16.

** bez akumulatora

BGA 85

Ciężar

BGA 85 bez akumulatora i ładowarki 3,2 kg** p

Innowacyjna i wydajna dmuchawa akumulatorowa. Wyjąt-
kowo cicha, idealna do prac na terenach przydomowych i 
wymagających zachowania ciszy, jak np. w pobliżu szkół 
i szpitali. Łatwa obsługa. Wysoki komfort pracy dzięki 
miękkiemu uchwytowi i płynnej regulacji obrotów 
umożliwiającej dostosowanie intensywności strumienia 
powietrza do indywidualnych potrzeb. Dysza płaska dostęp-
na w wyposażeniu dodatkowym.
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D = katalizator * bez paliwa, komplet

Spalinowe dmuchawy 
plecakowe

  Dla fi rm pielęgnujących zieleń, 
przedsiębiorstw komunalnych, fi rm 
sprzątających i właścicieli domów

   Idealne do oczyszczania dużych 
powierzchni i terenów, na których 
organizowane są imprezy masowe 

   Mocne i wydajne

  Duży komfort pracy

STIHL BR 350

BR 200-D

 Pojemność
skokowa Ciężar

27,2 cm3 5,8 kg* p

Kompaktowa i bardzo lekka dmuchawa ze skutecznym 
systemem antywibracyjnym. Umożliwia komfortowe 
usuwanie resztek skoszonej trawy i ściętego żywopłotu, 
liści i śmieci na dużych powierzchniach. W wyposażeniu 
seryjnym system łatwego uruchamiania.

BR 350

 Pojemność
skokowa Ciężar

63,3 cm3 10,1 kg* p

Mocna, oszczędna dmuchawa nie wymagająca dużych 
nakładów konserwacyjnych, ze skutecznym systemem 
antywibracyjnym. Umożliwia komfortowe usuwanie resztek 
skoszonej trawy i ściętego żywopłotu, liści i śmieci na 
dużych powierzchniach. W wyposażeniu seryjnym system 
łatwego uruchamiania.

BR 430

 Pojemność
skokowa Ciężar

63,3 cm3 10,3 kg* p

Mocna, oszczędna dmuchawa ze skutecznym systemem an-
tywibracyjnym. Umożliwia komfortowe oczyszczanie dużych 
powierzchni ze skoszonej trawy, resztek ściętego żywopłotu, 
liści i śmieci. W wyposażeniu seryjnym system łatwego uru-
chamiania. Plecakowy system nośny z bardzo szerokimi szel-
kami i dużymi poduszkami amortyzującymi.

7
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BR 500

Pojemność 
skokowa

 
Ciężar

64,8 cm3 10,1 kg* p

Bardzo cicha dmuchawa spalinowa o dużej mocy. Idealna 
do oczyszczania dużych powierzchni na terenach wymaga-
jących zachowania ciszy. Mniej męcząca, komfortowa  
praca dzięki skutecznemu systemowi antywibracyjnemu i 
szerokim, ergonomicznym pasom barkowym.

BR 600

Pojemność 
skokowa

 
Ciężar

64,8 cm3 9,8 kg* p

 Wyjątkowo wydajna dmuchawa spalinowa o dużej mocy.  
System antywibracyjny umożliwia długą, mniej męczącą pracę. 
Szerokie, ergonomiczne pasy barkowe oraz pas biodrowy  
zapewniają komfortową pracę. W przypadku długotrwałych  
zastosowań z wykorzystaniem dyszy kątowej zaleca się wyko-
rzystanie uchwytu oburęcznego (wyposażenie dodatkowe).

Więcej informacji na temat paliw i smarów znajdziecie Państwo w rozdziale 11 od strony 182.

Wskazówka STIHL: 
Podczas pracy na terenach wymagających zachowania ciszy 
należy wybrać cichy model dmuchawy. Dmuchawa STIHL  
BR 500 została zaprojektowana specjalnie do zastosowań  
na terenach wymagających zachowania ciszy. Odczuwalna  
redukcja hałasu wynosi w porównaniu do poprzedniego  
modelu do 59% (pomiar zgodny z EN ISO 22868). Mimo  
relatywnie niskiej emisji dźwięku BR 500 to mocne urządzenie 
o dużej wydajności.
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Przystawka "odkurzacz"

Nr kat.

4241 700 2200 p

Dla BG 56, BG 86

Umożliwia przezbrojenie 
dmuchawy w odkurzacz.

Przystawka "odkurzacz"

Nr kat.

4811 700 2200 p

Dla BGE 71, BGE 81

Umożliwia przezbrojenie 
dmuchawy elektrycznej 
w odkurzacz.

Dmuchawy – Akcesoria

   Dla jeszcze szerszego zakresu zastosowań 

  Różne rodzaje dysz 

  Zestaw do czyszczenia rynien

  Pasy umożliwiające komfortową pracę

Uchwyt oburęczny STIHL

Zestaw do czyszczenia rynien

Nr kat.

Dla BG 56, BG 66, BG 86, 
BGE 71, BGE 81 4241 007 1003 p

Za pomocą 3-metrowej rury można komfortowo oczyszczać 
rynny z brudu i liści. 

Pas biodrowy

Nr kat.

Dla BR 350, 
BR 380, BR 430 4203 710 9102 p

Dla BR 500, BR 550 4282 710 9100 p

Wyściółka zapewnia odpowiednią pozycję pasa. Równomiernie 
i bez uciskania rozkłada ciężar  urządzenia na barki i biodra ope-
ratora. Komfortowa praca również w przypadku długotrwałych 
zastosowań.

7
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Dysza okrągła prosta

Nr kat.

Dla BR 350 4244 708 6300

Dla BR 430, BR 550 4282 708 6360 p

Dla BR 500   NOWOŚĆ 4282 708 6370 p

Dla BR 600 4282 708 6350 p

Ułatwia pracę dzięki odpowiedniemu kształtowi dyszy.

Pas piersiowy

Nr kat.

Dla BR 200, BR 350, 
BR 430, BR 500,  
BR 550, BR 600

 
 
0000 790 7700

 
 

p

Zapewnia stabilność szelek.

Uchwyt oburęczny

Nr kat.

Dla BR 350,  
BR 430, BR 500,  
BR 550, BR 600

 
 
4282 790 1700

 
 

p

Zapewnia odpowiednie rozłożenie ciężaru. Przydatny  
szczególnie podczas długotrwałych zastosowań.

Dysza płaska kątowa

Nr kat.

Dla BG 56, BG 86, 
BGE 71, BGE 81

 
4241 708 6302

 
p

Dla BGA 85   NOWOŚĆ 4606 701 8301 p

Dla BR 350, BR 380 4203 701 8300 p

Dla BR 430, BR 500, 
BR 550, BR 600

 
4282 708 6340 p

Umożliwia oczyszczanie dużych powierzchni dzięki dużej 
szerokości strumienia powietrza prowadzonego równole-
gle do podłoża.

Zestaw serwisowy (brak zdjęcia)

Nr kat.

Dla BG 56, BG 66, BG 86 4229 007 1800

Dla BR 500, BR 600 4241 007 1800

Ważne części serwisowe gwarantujące stałą sprawność  
urządzenia. W zestawie filtr powietrza, filtr paliwa i świeca  
zapłonowa.
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Urządzenia czyszczące

 Wyposażenie seryjne D = katalizator � bez paliwa, komplet * niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) ****  z dyszą płaską w trybie dmuchawy
 Wyposażenie dodatkowe � bez przewodu sieciowego ** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2 ***** bez układu dmuchającego/dyszy

� bez akumulatora *** z dyszą okrągłą w trybie dmuchawy

Dmuchawy spalinowe

BG 56-D p 27,2 – – 4,2� 89 103 7,5 710

BG 66-D 27,2 – – 4,4� 86 98 7,8 710

BG 86-D p 27,2 – – 4,5� 90 103 1,7 780

Dmuchawy elektryczne

BGE 71 – 230 1,1 3,0� 85 100 1,0 –

BGE 81 – 230 1,4 3,3� 89 103 4,1 –

Dmuchawa akumulatorowa

BGA 85 p – – – 3,2� 83 98 2,5 650

Spalinowe dmuchawy plecakowe

BR 200-D p 27,2 – – 5,8� 96 103 3,0 690

BR 350 p 63,3 – – 10,1� 98 106 3,9 750

BR 430 p 63,3 – – 10,3� 101 108 2,5 850

BR 500 p 64,8 – – 10,1� 90 100 1,4 810

BR 600 p 64,8 – – 9,8� 100 107 1,8 1.210
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– 730 64 – – – – 2-MIX

– 730 64 – – – – – – 2-MIX

610 810 69 85 – – 2-MIX

510 670 – 66 – – – – – – –

570 750 – 76 – – – – – – –

– 845 46 45 – – – – – – –

– 800 59 – – – – – 2-MIX

– 1.150 75 – – – – 2-MIX

– 1.300 82 – – – 2-MIX

– 1.380 81 – – – – 4-MIX

– 1.720 90 – – – – – 4-MIX
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Urządzenia czyszczące

SHE 71

Napięcie 
znamionowe Moc

230 V 1,1 kW

Ciężar

4,1 kg** p

Elektryczny odkurzacz ogrodowy w wersji podstawowej. Z 
dużą mocą zbiera liście i skoszoną trawę, nie powodując 
przy tym hałasu. Idealny do stosowania na terenach przydo-
mowych. W wyposażeniu seryjnym elementy umożliwiające 
przezbrojenie w dmuchawę.

D = katalizator * bez paliwa, komplet ** bez przewodu sieciowego

Spalinowe i elektryczne 
odkurzacze ogrodowe, 
akcesoria

   Dla profesjonalistów i użytkowników 
okazjonalnych 

   Do usuwania i rozdrabniania liści 
i ściętej trawy  

   Możliwość zastosowania jako dmuchawa

STIHL SHE 71

SH 86-D

 Pojemność
skokowa Ciężar

27,2 cm3 5,7 kg* p

Bardzo duża moc ssąca. Idealny do oczyszczania dużych 
powierzchni. Możliwość zastosowania urządzenia jako 
dmuchawy. Wyposażony w komfortowy system antywibra-
cyjny STIHL, dyszę wydmuchową, dyszę płaską i okrągłą. 
Nowy fi ltr HD2 umożliwia zastosowanie urządzenia nawet 
w warunkach dużego zapylenia.

SH 56-D

 Pojemność
skokowa Ciężar

27,2 cm3 5,3 kg* p

Odkurzacz ogrodowy o dużej mocy ssącej. Możliwość zasto-
sowania jako dmuchawy. Z dyszą wydmuchową i dyszą 
okrągłą.

7
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SHE 81

Napięcie  
znamionowe

 
Moc

230 V 1,4 kW

Ciężar

4,5 kg** p

Mocny, elektryczny odkurzacz ogrodowy do cichego oczysz-
czania dużych powierzchni i terenów przydomowych. Komfor-
towe, miękkie elementy uchwytu. Elektroniczna regulacja ob-
rotów umożliwiająca odpowiednie dostosowanie siły ssania. 
Możliwość zastosowania jako dmuchawy. Łatwe przezbraja-
nie bez użycia narzędzi.

Dysza płaska kątowa

Nr kat.

Dla SH 56, SH 86, 
SHE 71, SHE 81 4241 708 6302 p

Zestaw do czyszczenia rynien

Nr kat.

Dla SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81 4241 007 1003 p

Do oczyszczania rynien.

Worek redukujący objętość zebranych zanieczyszczeń

Nr kat.

4229 708 9701 p

Dla SH 56, SH 86

Worek do zastosowań przy szczególnie dużym zapyleniu.

 Wyposażenie seryjne *** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) ***** możliwość zastosowania odkurzacza jako dmuchawy
  Wyposażenie dodatkowe **** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2
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Spalinowe odkurzacze ogrodowe

SH 56-D p 27,2 – – 5,3* 93 104 7,5/6,3 710 – – 2-MIX

SH 86-D p 27,2 – – 5,7* 96 105 1,8/1,5 770 – 2-MIX

Elektryczne odkurzacze ogrodowe

SHE 71 p – 230 1,1 4,1** 85 101 1,2/0,8 580 – – – – – – –

SHE 81 p – 230 1,4 4,5** 88 103 5,6/2,6 650 – – – – – –

Informacje na temat paliwa i smarów znajdziecie Państwo w rozdziale 11 od strony 182.

Zestaw serwisowy (brak zdjęcia)

Nr kat.

Dla SH 56, SH 86 4229 007 1800

Ważne części serwisowe gwarantujące stałą sprawność urządze-
nia. W zestawie filtr powietrza, filtr paliwa i świeca zapłonowa.

131

7



Urządzenia czyszczące

1  Pojemnik
  Wyjątkowo wysoki i duży pojemnik mieści dużą ilość odpadów  

i zajmuje niewiele miejsca. Urządzenie można wygodnie  
ustawić na pojemniku bez ryzyka wysypania zawartości.

2  Bezpyłowe zamiatanie
  Listwa uszczelniająca i dwa piankowe filtry powietrza  

zatrzymują nawet najdrobniejsze zabrudzenia.

3  System zamiatania STIHL MultiClean
  Umożliwia zbieranie różnego rodzaju odpadów. Problemu  

nie stanowią nawet ciężkie i mokre zanieczyszczenia oraz 
puszki i butelki PET po napojach. Dodatkowy walec zamiatają-
cy pozwala usunąć nawet najdrobniejszy kurz. Odpady są 
zbierane w taki sposób, że nie ma możliwości ich zablokowa-
nia pod urządzeniem. 

4  Trwałe materiały
  Szczotki wykonane sa z trwałego i odpornegona zużycie  

nylonu 

5  Szeroki zakres zastosowań
  Centralna regulacja wysokości umożliwia dopasowanie za-

miatarki do różnych podłoży. Boczne szczotki i dociskacze 
gwarantują bezproblemowe usuwanie brudu zalegającego 
bezpośrednio przy ścianach i krawężnikach.

6  Łatwy transport
  Niewielki ciężar, wytrzymała przekładnia z optymalnym  

przeniesieniem mocy i ergonomiczne uchwyty gwarantują  
łatwe przemieszczanie urządzenia.

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 

Łatwy transport 6

Szeroki  
zakres  

zastosowań

5

Pojemnik1

Bezpyłowe zamiatanie2

System zamiatania  
STIHL MultiClean

3

Trwałe materiały 4
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Zamiatarka, zamiatarka 
akumulatorowa, akcesoria

   Do zastosowań okazjonalnych 
i profesjonalnych 

   Do oczyszczania ścieżek, 
parkingów oraz podjazdów  

   Usuwa duże, drobne, ciężkie 
i mokre odpady 

   Z wydajnym systemem zamiatania 
STIHL MultiClean i MultiClean Plus

STIHL KGA 770

NOWOŚĆ KG 550

Szerokość 
robocza

Pojemność 
zbiornika

55 cm 25 l

Ciężar

6,0 kg p

Z wydajnym systemem zamiatania STIHL MultiClean 
umożliwiającym zbieranie różnego rodzaju odpadów. 
Pomysłowy system zamiatania zapobiega zablokowaniu 
nawet większych odpadów pod urządzeniem. Centralna 
regulacja wysokości gwarantuje dopasowanie zamiatarki 
do różnego rodzaju podłoża. Idealny wybór do usuwania 
odpadów na terenach przydomowych.

NOWOŚĆ KG 770

Szerokość 
robocza

Pojemność 
zbiornika

77 cm 50 l

Ciężar

13,0 kg p

Z wydajnym systemem zamiatania STIHL MultiClean PLUS 
umożliwiającym zbieranie różnego rodzaju odpadów. 
Niewielki ciężar, bezpośrednie przeniesienie mocy, łatwe 
przemieszczanie. Ergonomiczny uchwyt i centralna regulacja 
wysokości. Idealna do oczyszczania większych powierzchni, 
takich jak dziedzińce szkolne, stacje benzynowe czy hale ma-
gazynowe.
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* bez akumulatora ** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Zamiatarki

KG 550  NOWOŚĆ p 55 25 6 300 MultiClean – – – – – – – – –/– / / /

KG 770  NOWOŚĆ p 77 50 13 1.500
MultiClean 

PLUS
– – – – / / / /

Zamiatarka akumulatorowa

KGA 770  NOWOŚĆ p 77 50 16* 2.000
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NOWOŚĆ Spray silikonowy

Nr kat.

100 ml 0797 010 2053

Smaruje, pielęgnuje i chroni elementy przekładni. Stosowa-
ny regularnie zapewnia łatwą i długą pracę. Odporny na 
działanie wilgoci i zabrudzenia. Nie natłuszcza.

Informacje dotyczące akumulatorów litowo-jonowych i akcesoriów znajdziecie Państwo w rozdziale 1 
od strony 16.

NOWOŚĆ KGA 770

Szerokość 
robocza
77 cm

Pojemność 
zbiornika

 
Ciężar

 
50 l 16,0 kg* p

Szczotki talerzowe i walec zamiatający napędzane akumula-
torami litowo-jonowymi klasy 36V obracają się ze stałą opty-
malną prędkością, dzięki czemu zamiatanie przebiega bardzo 
szybko. Wydajny system zamiatania STIHL MultiClean PLUS 
do usuwania różnych rodzajów odpadów. Niewielki ciężar, 
bezpośrednie przełożenie mocy, łatwe przemieszczanie.  
Ergonomiczny uchwyt i centralna regulacja wysokości. Ideal-
na do zamiatania dużych powierzchni, takich jak dziedzińce 
szkolne, stacje benzynowe czy hale magazynowe.
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1   Profesjonalny pistolet
  Komfortowy, profesjonalny pistolet. Łatwa, mniej męcząca 

praca dzięki redukcji cykli naciskania i przytrzymywania przy-
cisku. Ergonomiczny design zmniejsza siły odbicia genero-
wane przez strumień wody. Szybkozłączka umożliwia łatwą 
wymianę akcesoriów i lanc.

2   Dwa zbiorniki na środek czyszczący
  Dwa zbiorniki na środek czyszczący umożliwiają stosowanie 

różnych substancji. Łatwe i szybkie przełączanie pomiędzy 
zbiornikami za pomocą pokrętła.

3   Niskoobrotowy silnik i trwała mosiężna pompa z 
ceramicznymi tłokami

  Większa pojemność skokowa pompy powoduje, że nisko-
obrotowy silnik pracuje na niższych obrotach. Takie rozwią-
zanie zapewnia dłuższą żywotność silnika i pompy oraz przy-
czynia się do redukcji hałasu. Ceramiczne tłoki są odporne 
na zużycie i gwarantują długą żywotność pompy.

 4    Wyłącznik automatyczny i wybiegowy  
wyłącznik silnika

  Wyłączenie pistoletu powoduje automatyczne wyłączenie 
silnika elektrycznego we wszystkich modelach myjek wyso-
kociśnieniowych. Urządzenie przechodzi do trybu Standby. 
W przypadku urządzeń wyposażonych dodatkowo w wybie-
gowy wyłącznik silnika, po wyłączeniu pistoletu silnik pracu-
je jeszcze 20 sekund. Takie rozwiązanie redukuje liczbę cykli 
włączania/wyłączania urządzenia wydłużając tym samym 
żywotność urządzenia.

5   Regulacja ciśnienia/przepływu wody w urządzeniu
  Umożliwia łatwe dostosowanie przepływu wody i ciśnienia 

roboczego do każdego zadania. Manometr pozwala przy 
tym na stałą kontrolę aktualnego ciśnienia.

Dwa zbiorniki na środek 
czyszczący

2

Niskoobrotowy silnik i  
trwała mosiężna pompa  
z ceramicznymi tłokami

3

Wyłącznik automatyczny  
i wybiegowy wyłącznik  
silnika

4

Profesjonalny pistolet1

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 

Urządzenia czyszczące

Regulacja ciśnienia/ 
przepływu wody  

w urządzeniu

5
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Wysokociśnieniowe 
myjki na zimną wodę 
klasy kompaktowej

   Do prac porządkowych wokół domu i w 
ogrodzie

   Do mycia samochodów, mebli ogrodo-
wych, tarasów i schodów 

  Zwrotne, poręczne, łatwe 
w przechowywaniu

STIHL RE 128 PLUS

RE 108

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

10 – 110 bar 440 l/h

Ciężar

18,3 kg p

Myjka seryjnie wyposażona w uchwyt na wąż i obrotowy 
uchwyt do przewodu sieciowego, dyszę rotacyjną i dyszę 
płaską oraz zestaw do dozowania środka czyszczącego.

STIHL RE 108

RE 118

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

10 – 125 bar 500 l/h

Ciężar

18,8 kg p

Dolny uchwyt ułatwia transport urządzenia. W wyposażeniu 
seryjnym wąż ciśnieniowy z oplotem stalowym.

RE 98

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

10 – 110 bar 440 l/h

Ciężar

16,2 kg p

Nowy model myjki seryjnie wyposażony w uchwyt na wąż 
i uchwyt przewodu sieciowego, dyszę rotacyjną i dyszę 
płaską oraz zestaw do dozowania środka czyszczącego.

7
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Odpowiednie elementy wyposażenia znajdziecie Państwo 
od strony 140.

RE 128 PLUS

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

10 – 135 bar 500 l/h

Ciężar

20,0 kg p

Zintegrowany bęben na wąż umożliwia praktyczne przecho-
wywanie węża ciśnieniowego z oplotem stalowym. Dolny 
uchwyt ułatwia przenoszenie i transport urządzenia.

Wysokociśnieniowe 
myjki na zimną wodę 
klasy średniej

  Dla użytkowników profesjonalnych i 
ambitnych użytkowników prywatnych 

   Do różnych prac w warsztatach 
i przydomowych garażach 

  Kompaktowe i wydajne 

   Ciśnienie robocze do 150 bar umożliwia 
usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń

STIHL RE 163 PLUS

7
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RE 143

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

10 – 140 bar 610 l/h

Ciężar

26,2 kg p

Mocna myjka ciśnieniowa przeznaczona do różnych prac w 
warsztatach i przydomowych garażach posiada mosiężną gło-
wicę pompy. Jej wyposażenie stanowią m.in. dysza rotacyjna i 
płaska, uchwyt transportowy, regulator cisnienia i przepływu 
wody oraz umieszczony centralnie manometr.

RE 163

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

10 – 150 bar 650 l/h

Ciężar

27,7 kg p

Odporne na zużycie, powlekane warstwą ceramiczną tłoki w  
połączeniu z mosiężną głowicą pompy zapewniają długą  
żywotność. Dzięki mocnemu silnikowi uzyskujemy doskonałą 
jakość czyszczenia.

RE 143 PLUS

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

10 – 140 bar 610 l/h

Ciężar

27,2 kg p

Mocna myjka ciśnieniowa zapewniająca maksymalny komfort 
pracy jest wyposażona m.in. w mosiężną głowicę pompy. Po-
nadto posiada dysze rotacyjną i płaską, aluminiowy uchwyt 
teleskopowy, składaną pokrywę czołową, praktyczny uchwyt 
transportowy, regulator ciśnienia i przepływu wody, jak rów-
nież umieszczony centralnie manometr. Ze zintegrowanym 
bębnem na wąż wysokociśnieniowy i bębnem z wężem tek-
stylnym w kasecie.

RE 163 PLUS

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

10 – 150 bar 650 l/h

Ciężar

27,6 kg p

Odporne na zużycie, powlekane warstwą ceramiczną tłoki  
w połączeniu z mosiężną głowicą pompy zapewniają długą 
żywotność i doskonałą jakość czyszczenia. Ze zintegrowanym 
bębnem na wąż wysokociśnieniowy i bębnem z wężem  
tekstylnym w kasecie.

7
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Wysokociśnieniowe 
myjki na zimną wodę 
klasy profesjonalnej

   Dla rolników, przedsiębiorstw 
komunalnych, przedsiębiorstw 
leśnych i fi rm budowlanych

  Do ciężkich prac związanych z 
czyszczeniem i ekstremalnych 
wyzwań w codziennym użytkowaniu 

   Trwała, łatwa w konserwacji jednostka 
napędowa/pompa, doskonała ergono-
mia i bogate wyposażenie standardowe

Odpowiednie elementy wyposażenia znajdziecie Państwo 
od strony 142.

STIHL RE 281

NOWOŚĆ RE 362 PLUS

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

35 – 180 bar 1.080 l/h

Ciężar

79,0 kg p

Solidny design i niskoobrotowy silnik wydłużający żywot-
ność myjki. Dwa zbiorniki na środek czyszczący i przełącz-
nik umożliwiający elastyczne czyszczenie. Innowacyjne 
mocowanie przewodu sieciowego. Składany uchwyt 
umożliwiający łatwy transport i komfortowy, profesjonalny 
pistolet ze zintegrowanym systemem regulacji ciśnienia/
przepływu wody. Zintegrowany bęben na wąż i wąż ciśnie-
niowy o długości 15 m. Druga lanca z dyszą rotacyjną.

RE 281

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

20 – 160 bar 760 l/h

Ciężar

37,0 kg p

Z niskoobrotowym silnikiem wydłużającym żywotność myjki 
i profesjonalnym pistoletem STIHL.

RE 361 PLUS

Ciśnienie 
 robocze

Maks. wydaj-
ność pompy

20 – 180 bar 1080 l/h

Ciężar

73,0 kg p

Z niskoobrotowym silnikiem wydłużającym żywotność myj-
ki, bębnem z wężem ciśnieniowym o długości 15 m, dodat-
kową lancą z dysza rotacyjną i profesjonalnym pistoletem 
STIHL. Zintegrowany regulator ciśnienia i przepływu wody.
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�   zalecenie dla modeli RE 98, RE 108, RE 118 i RE 128 Plus: Zastosowanie 
w połączeniu z przedłużką lancy (nr kat. 4900 500 0303)

Przystawka do czyszczenia dużych powierzchni RA 101

Do szybkiego i bezbryzgowego czyszczenia du-
żych powierzchni. Zawiera przedłużkę lancy.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS 4900 500 3902 p

Lanca stalowa

Lanca stalowa kątowa
Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. 
Redukcja ciśnienia do czyszczenia delikat-
nych powierzchni.

470 mm z dyszą 
do RE 98 – RE 163 PLUS�

Nr kat.

4900 500 1902 p

Lanca stalowa kątowa, przedłużona 
Idealna do czyszczenia trudno dostępnych 
miejsc.

1.080 mm z dyszą 
do RE 98 – RE 163 PLUS

Nr kat.

4900 500 1903 p

Szczotki

Szczotka do czyszczenia dużych 
powierzchni 
Szerokość 280 mm. Ze zintegrowaną gu-
mową listwą i dyszą wysokociśnieniową. 
Do czyszczenia delikatnych powierzchni.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 128 PLUS 4900 500 6000 p

Zestaw czyszczący 
W zestawie: dysza płaska, szczotka do 
czyszczenia dużych powierzchni i dysza 
kątowa (90°). Do czyszczenia trudno 
dostępnych miejsc.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 128 PLUS 4900 500 6100 p

Szczotka 
Uniwersalna szczotka czyszcząca.

Nr kat.

Do RE 142 – RE 163 PLUS 4900 500 3003 p

Obrotowa szczotka myjąca 
Obrotowy wieniec szczotki, o średnicy 
160 mm, z regulacją kąta.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS� 4925 500 5900 p

Akcesoria do myjek 
wysokociśnieniowych 
RE 98 – RE 163 PLUS

  Poszerzenie zakresu zastosowań

  Rozwiązania ułatwiające pracę

  Różne szczotki i zestawy czyszczące

Przystawka do czyszczenia dużych powierzchni STIHL RA 101
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Urządzenie do piaskowania na mokro

Do czyszczenia murów i elementów 
metalowych, najlepsza wydajność przy 
zastosowaniu granulatu STIHL SB 90.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS 4900 500 1801 p

Przedłużacze węża wysokociśnieniowego� 

Zwiększa zasięg myjki, łatwy montaż, 
wzmocniony oplot stalowy zwiększający 
trwałość węża. Dostępny również z 
oplotem tekstylnym.

Nr kat.

Oplot tekstylny, 7 m
(ze złączem śrubowym) 
do RE 98 – RE 118

 
 
4900 500 8200

 
 

  p
Oplot stalowy, 7 m
(z szybkozłączem) 
do RE 98 – RE 163 PLUS

 
 
4900 500 8201

 
 

p  
Oplot stalowy, 10 m
(z szybkozłączem) 
do RE 98 – RE 163 PLUS

 
 
4900 500 8202

 
 

p
Oplot stalowy, 20 m
(z szybkozłączem) 
do RE 143 – RE 163 PLUS

 
 
4900 500 8203

 
 

p

Zestaw do udrażniania rur

Elastyczny zestaw o długości 15 m z 
dyszą. Odpowiedni również do rur o 
niewielkim przekroju.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS 4900 500 8000 p

Zestaw ssący

Długość 3 m. Do bezciśnieniowego  
zasilania wodą z beczki lub cysterny. W 
przypadku stosowania zestawu ssącego 
zaleca się wykorzystanie filtra do wody.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS 4900 500 0500 p

Zawór zwrotny ze złączkami 3/4" �

Zapobiega cofaniu się wody z  
myjki do sieci wodociągowej.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS 4900 500 5700 p

Filtr do wody

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami
znajdującymi się w wodzie, 3/4".

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS 4900 500 5401 p

Przedłużacz przewodu sieciowego

15 m x 1,5 mm2 do prądu zmiennego 
o napięciu 230 V, płaszcz z neoprenu 
H 07 RN-F.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS 0000 881 5415 p

Przedłużka lancy

Długość 410 mm.  
Od roku produkcji 2007.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS 4900 500 0303 p

Płaski wąż tekstylny z bębnem

Wąż niskociśnieniowy o długości  
12 metrów służący do zasilania myjek  
w wodę. Bęben z nawiniętym wężem 
przechowywać można wygodnie w  
tylnej części obudowy myjek RE 108 – 
RE 163 PLUS�. Dzieki temu wszystko 
co jest potrzebne do pracy myjkami 
znajduje się pod ręką.

Nr kat.

Do RE 98 – RE 163 PLUS 4900 500 8600 p

�  zalecenie dla modeli RE 108 i RE 118: w połączeniu z uchwytem (nr kat. 4900 501 
2000) wąż płaski z kasetą można przechowywać bezpośrednio na urządzeniu.  
Maks. temperatura wody zasilającej = 20 °C

�  Przedłużacz węża wysokoci-
śnieniowego bez możliwości 
nawinięcia na bęben

�  Myjkę wysokociśnieniową bez zbiornika na wodę  
należy podłączać do przyłącza wody pitnej wyłącznie  
za pośrednictwem zaworu przeciwzwrotnego. 141
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Szczotki

Obrotowa szczotka myjąca 
Wyposażenie profesjonalne, wymienny 
wkład szczotki. Z regulacją kąta. Wło-
sie naturalne.

Do RE 271 PLUS – RE 661 PLUS Nr kat.

ze złączem śrubowym 4925 500 3000 p

z szybkozłączem 4925 500 5900 p

Szczotka myjąca do dużych 
powierzchni� 
Łatwy montaż do lanc prostych lub 
wygiętych. Włosie naturalne, szerokość 
250 mm.

Nr kat.

Do RE 271 PLUS – RE 661 PLUS 4900 500 3011 p

Lanca stalowa

Prosta (bez dyszy)�

Do RE 271 PLUS – RE 661 PLUS Nr kat.

Długość 350 mm 
ze złączem śrubowym 4925 500 0900   p
z szybkozłączem 4925 500 0960 p  

Długość 500 mm 
ze złączem śrubowym 4925 500 0909 p  
z szybkozłączem 4925 500 0961 p  

Długość 1.070 mm 
ze złączem śrubowym 4925 500 0918 p  
z szybkozłączem 4925 500 0962 p

Długość 1.800 mm 
ze złączem śrubowym 4925 500 0947 p  
z szybkozłączem 4925 500 0963 p  

Długość 2.500 mm 
ze złączem śrubowym 4925 500 0948 p
z szybkozłączem 4925 500 0964 p

Kątowa (bez dyszy)�

Do RE 271 PLUS – RE 661 PLUS Nr kat.

Długość 1.070 mm
ze złączem śrubowym 4925 500 0908   p
z szybkozłączem 4925 500 1900   p

Akcesoria do modeli 
RE 271 PLUS – RE 661 PLUS

   Do urządzeń profesjonalnych

  Specjalne dysze, szczotki i inne 
elementy dodatkowe do specjalnych 
zadań związanych z czyszczeniem

STIHL Strahlrohre mit Rotordüse

�  z lancami stalowymi �  zaleca się stosowanie osłony dyszy (strona 143)

Lance STIHL

7
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Dysze

Dysze punktowe
Kąt strumienia 0°, bardzo mocny  
strumień punktowy.

Nr kat.

Rozmiar dyszy 0004 
do RE 271 PLUS,  
RE 581, RE 581 PLUS 4900 502 1003 p

Rozmiar dyszy 0005 
do RE 281 PLUS, RE 661 PLUS 4900 502 1004 p

Rozmiar dyszy 0006 
do RE 461 PLUS, RE 462 PLUS 4900 502 1007 p

Rozmiar dyszy 0007 
do RE 361, RE 361 PLUS,  
RE 362, RE 362 PLUS 4900 502 1006 p

Rozmiar dyszy 0008 
do RE 471 PLUS 4900 502 1008 p

NOWOŚĆ   Dysze wysokociśnieniowe

Kąt strumienia 30°, dysza uniwersalna  
do wszystkich rodzajów prac, duża  
wydajność.

Nr kat.

Rozmiar dyszy 2504 
do RE 271 PLUS,  
RE 581, RE 581 PLUS 4900 502 1029 p

Rozmiar dyszy 25045 
do RE 661 PLUS 4900 502 1030 p

Rozmiar dyszy 2505 
do RE 281 PLUS 4900 502 1031 p

Rozmiar dyszy 2506 
do RE 362, RE 362 PLUS,  
RE 461 PLUS 4900 502 1033 p

Rozmiar dyszy 25065 
do RE 361, RE 361 PLUS 4900 502 1034 p

Rozmiar dyszy 2508 
do RE 471 PLUS 4900 502 1036 p

0°

30°

Dysze

Dysza wysokociśnieniowa
Kąt strumienia 60°, do czyszczenia  
delikatnych powierzchni, bardzo duża 
wydajność.

Nr kat.
Rozmiar dyszy 5006 
do RE 271 PLUS, RE 461 PLUS,  
RE 462 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS, 
RE 661 PLUS 4900 502 1060 p

Rozmiar dyszy 5007 
do RE 361, RE 361 PLUS,  
RE 362, RE 362 PLUS 4900 502 1061 p

Rozmiar dyszy 5008
do RE 471 PLUS 4900 502 1062 p

Wyposażenie dodatkowe:  
Osłona dyszy
Chroni dyszę wysokociśnieniową  
przed uszkodzeniem mechanicznymi.

Nr kat.

Do RE 271 PLUS – RE 661 PLUS 4900 502 0900 p

60°

Wskazówka STIHL: 
Nasze urządzenia profesjonalne są standardowo wyposażone 
w lancę prostą i dysze wysokociśnieniowe 30°. Odpowiednie 
wyposażenie dodatkowe pozwoli Państwu przystosować urzą-
dzenie do indywidualnych potrzeb. Np. dysza 60° jest bardziej 
wydajna w przypadku czyszczenia dużych powierzchni. Do 
trudno dostępnych miejsc (np. mycie podwozia samochodu) 
lepiej sprawdza się lanca kątowa.
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Lanca stalowa z dyszą rotacyjną

 
 
Prosta. Szybkie obroty strumenia  
punktowego umożliwiają usuwanie 
szczególnie uporczywych zabrudzeń. 
Duża wydajność.

Nr kat.

W12 040 
do RE 271 PLUS, RE 581 PLUS 
ze złączem śrubowym 4900 500 1640 p
z szybkozłączem 4925 500 8304 p

W12 045  
do RE 661 PLUS 
ze złączem śrubowym 4900 500 1660 p
z szybkozłączem 4925 500 8305 p

W12 050 
do RE 281 PLUS 
ze złączem śrubowym 4925 500 1605 p
z szybkozłączem 4925 500 8306 p

W11 060 
do RE 362, RE 362 PLUS,  
RE 461 PLUS 
ze złączem śrubowym 4900 500 1661 p
z szybkozłączem 4925 500 8301 p

W11 065  
do RE 361, RE 361 PLUS 
ze złączem śrubowym 4900 500 1628 p
z szybkozłączem 4925 500 8302 p

W11 080 
dla 471 PLUS 
ze złączem śrubowym 4900 500 1680 p
z szybkozłączem 4925 500 8303 p

Dysze

 
Dysze rotacyjne (turbodysza,  
frez do usuwania brudu) 
Szybkie obroty strumienia punktowego 
umożliwiają usuwanie szczegolnie upo-
rczywych zabrudzeń, do czyszczenia 
dużych powierzchni. 

Nr kat.

W12 040 
do RE 271 PLUS,  
RE 581, RE 581 PLUS 4900 500 1641   p

W12 050 
do RE 281 PLUS 4900 500 1649 p  

W11 045 
do RE 661 PLUS 4900 500 1645 p

W11 060 
do RE 362, RE 362 PLUS,  
RE 461 PLUS 4900 500 1662 p

W11 065 
do RE 361, RE 361 PLUS 4900 500 1665 p

W11 080 
do RE 471 PLUS 4900 500 1681 p

W12

W11

7
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Przedłużacze węża wysokociśnieniowego�

Zwiększają zasięg węża. Stosować  
tylko z adapterem. Wzmocniony oplot 
stalowy.

Nr kat.

DN 06, M24 x 1,5 
do RE 271 PLUS, RE 281 PLUS  
10 m 4925 500 0840 p
20 m 4925 500 0841 p

DN 08, M27 x 1,5 
do RE 361 – RE 661 PLUS 
10 m

 
4925 500 0842 p

15 m 4925 500 0843 p
20 m 4925 500 0844 p

Wyposażenie dodatkowe: adapter  
do węży wysokociśnieniowych
Do łączenia węży wysokociśnieniowych.

Nr kat.

M24 x 1,5  
do RE 271 PLUS, RE 281 PLUS 4925 503 0800 p

M27 x 1,5  
do RE 361 – RE 661 PLUS 4925 503 1205 p

Zestaw do piaskowania na mokro

Do usuwania brudu z powierzchni mu-
rów oraz farby i rdzy z elementów me-
talowych. Do granulatu STIHL SB 90.

Nr kat.

Rozmiar dyszy 05 
do RE 271 PLUS, RE 281 PLUS,  
RE 581, RE 581 PLUS, RE 661 PLUS 
ze złączem śrubowym 4900 500 1811 p
z szybkozłączem 4925 500 1800 p

Rozmiar dyszy 06 
do RE 461 PLUS, RE 462 PLUS 
ze złączem śrubowym 4900 500 1810 p
z szybkozłączem 4925 500 1801 p

Rozmiar dyszy 07 
do RE 361, RE 361 PLUS,
RE 362, RE 362 PLUS 
ze złączem śrubowym 4900 500 1802 p
z szybkozłączem 4925 500 1802 p

Rozmiar dyszy 08 
do RE 471 PLUS 
ze złączem śrubowym 4900 500 1822 p
z szybkozłączem 4925 500 1803 p

Zestaw do udrażniania

Z dyszą, bardzo elastyczny, możliwość
zastosowania nawet do rur o niewiel-
kim przekroju.

Do RE 271 PLUS – RE 661 PLUS Nr kat.

Długość 10 m 
ze złączem śrubowym 4900 500 1716 p
z szybkozłączem 4925 500 8000 p

Długość 20 m 
ze złączem śrubowym 4900 500 1721 p
z szybkozłączem 4925 500 8001 p

Filtr wody

Chroni pompę przed zanieczyszczenia-
mi z wody zasilającej, 3/4".

Nr kat.

Do RE 271 PLUS – RE 661 PLUS 4900 500 5401 p

Zestaw ssący

Wyposażenie profesjonalne, długość 3 m, 
3/4". W przypadku stosowania zestawu 
ssącego zaleca się wykorzystanie filtra 
wody.

Nr kat.

Do RE 271 PLUS – RE 471 PLUS 4925 500 0500 p

Adapter złącze śrubowe/szybkozłącze

Adapter do łączenia lanc stalowych/elementów 
wyposażenia dodatkowego ze złączem śrubo-
wym do nowego pistoletu z szybkozłączem.

Nr kat.

4925 500 6700 p

Zawór przeciwzwrotny ze złączkami 3/4" �

Zapobiega cofaniu się wody z myjki  
do sieci wodociągowej.

Nr kat.

Do RE 271 PLUS, RE 281 PLUS 4900 500 5700 p

Nr kat.

Dla RE 361 – RE 471 PLUS 4900 500 5701 p

�  przedłużacz węża wysokociśnieniowego bez możliwości nawinięcia na bęben �  Myjkę wysokociśnieniową bez zbiornika na wodę należy podłączać do przyłącza  
wody pitnej wyłącznie za pośrednictwem zaworu przeciwzwrotnego
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Środki do czyszczenia 
i pielęgnacji do myjek 
wysokociśnieniowych

   Środki czyszczące do każdego zadania

  Optymalnie dostosowane do myjek 
wysokociśnieniowych STIHL

  Granulat do uporczywych zabrudzeń

Uniwersalny środek czyszczący STIHL CB 50

Uniwersalny środek czyszczący CB 90

Nr kat.

1 l 0797 010 2046 p

Preparat do czyszczenia wszystkich ro-
dzajów twardych powierzchni: lakiero-
wanych, metalowych, z kamienia, two-
rzywa i szkła. Nie nadaje sie do tkanin. 
Usuwa różne zabrudzenia jak nagar, 
sadza czy kurz.

Środek do czyszczenia pojazdów CC 30

Nr kat.

1 l 0797 010 2047 p

Łagodny preparat do czyszczenia i 
pielęgnacji lakieru, szkła, chromu i 
tworzyw sztucznych. Usuwa typowe 
zanieczyszczenia drogowe takie jak np. 
owady.

Środek czyszczący do kamienia VP 20

Nr kat.

5 l 0797 010 2045 p

Skuteczny środek do czyszczenia po-
wierzchni kamiennych, fasad, po-
wierzchni betonowych i drewnianych. 
Niezwodnie rozpuszcza uporczywe 
osady, nagar, sadzę i kurz.

Wskazówka STIHL: 
Substancje powierzchniowo czynne stosowane w środkach 
do czyszczenia i pielęgnacji STIHL podlegają biodegradacji 
(zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym detergentów 
648/2004/WE). Wszystkie środki do czyszczenia i pielęgna-
cji STIHL nie zawierają kwasu nitrylotrioctowego (NTA). Sto-
sując środki do czyszczenia i pielęgnacji należy przestrzegać 
przepisów krajowych odnośnie ich używania.

7
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Uniwersalny środek czyszczący CB 50

Nr kat.

10 l 0797 010 2055 p

Bardzo skuteczny środek do czyszczenia  
wszystkich twardych powierzchni. Usu-
wa zanieczyszczenia takie jak np. nagar, 
sadza, kurz, lekkie zanieczyszczenia ole-
jem i smarem.

Rozpuszczalnik do smarów SC 90

Nr kat.

10 l 0797 010 2037 p

Czyści wszystkie twarde powierzchnie 
za wyjątkiem lakierowanych. Rozpusz-
cza nawet najbardziej uporczywe za-
nieczyszczenia z oleju, spieczonego 
smaru, białka i krwi.

Środek zapobiegający osadzaniu się kamienia CA 50

Nr kat.

1 l 0797 010 2048

Środek zapobiegający osadzaniu kamie-
nia, do wszystkich myjek wysokociśnie-
niowych STIHL pracujących w trybie z 
gorącą wodą. Chroni instalację grzew-
czą przed osadzaniem się kamienia. 
Chroni przed korozją wszystkie części 
mające kontakt z wodą.

Granulat do piaskowania SB 90

Opakowanie 
uzupełniające 
25 kg

Nr kat.
 
0797 010 2038

 
p

Do piaskowania na mokro twardych 
powierzchni, jak mury czy powierzch-
nie metalowe. Niezawodnie usuwa 
rdzę i stare powłoki malarskie. Nie za-
wiera silikonu.
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Wysokociśnieniowe myjki na zimną wodę klasy kompaktowej�

RE 98 p 10 – 110 120 380 440 40 1,7 230/1~/50 2.800 5 16,2 70,1

RE 108 p 10 – 110 120 380 440 40 1,7 230/1~/50 2.800 5 18,3 71,3

RE 118 p 10 – 125 140 400 500 60 2,1 230/1~/50 2.800 5 18,8 68,7

RE 128 PLUS p 10 – 135 150 420 500 60 2,3 230/1~/50 2.800 5 20,0 69,9

Wysokociśnieniowe myjki na zimną wodę klasy średniej�

RE 143 p 10 – 140 150 540 610 60 2,9 230/1~/50 2.800 5 26,2 71,7

RE 143 PLUS p 10 – 140 150 540 610 60� 2,9 230/1~/50 2.800 5 27,2 77,4

RE 163 p 10 – 150 160 570 650 60 3,3� 230/1~/50 2.800 5 26,6 73,5

RE 163 PLUS p 10 – 150 160 570 650 60� 3,3� 230/1~/50 2.800 5 27,6 79,7

Wysokociśnieniowe myjki na zimną wodę klasy profesjonalnej�

RE 281 p 20 – 160 – 700 760 60 4,2 400/3~/50 1.450 5 37,0 76,4

RE 361 PLUS p 20 – 180 – 1.000 1.080 60 6,5� 400/3~/50 1.450 5 73,0 74,2

RE 362 PLUS   NOWOŚĆ p 35 – 180 – 1.000 1.080 60 6,5� 400/3~/50 1.450 5 79,0 76,0

 Wyposażenie seryjne *  maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie ***  niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 
2006/42/WE = 2 m/s2, z dyszą płaską

�  podczas użytkowania wysokociśnieniowych myjek STIHL należy 
przestrzegać przepisów krajowych odnośnie eksploatacji tego 
typu urządzeń

 Wyposażenie dodatkowe ** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 1,5 dB(A)
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82,9 < 2,5 �/– –/– – – – – – – – – 6� – /–

84,0 < 2,5 �/– –/– – – – – – 7� – /–

81,4 < 2,5 �/– –/– – – – – 8 – /–

82,6 < 2,5 �/– –/– – – – 9 /–

84,8 < 2,5 /– /– 2 9 – /–

90,5 < 2,5 /– /– 2 12 /–

86,6 < 2,5 / /– 2 9 – – /–

92,8 < 2,5 / /– 2 12 /–

89,6 < 2,5 / /– – – – 4 – – 10 – –/–

87,7 < 2,5 / / – – – 7 – – 15 –/ 

87,5 < 2,5 / / – – – 2,5 + 2,5 – – 15 –/ 

�  z pompą aluminiową �  w połączeniu z wężem płaskim z oplotem tekstylnym, maks. temperatura wody zasilającej = 20 °C
�  oplot tekstylny �  instalacja elektryczna w miejscu pracy musi być odpowiednia do mocy urządzenia
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1   Automatyczny włącznik/gniazdo (E)
  Odkurzacz jest włączany i wyłączany automatycznie  

wraz z elektronarzędziem podłączonym do gniazda.

2   Oczyszczanie filtra
  Stała optymalna moc dzięki prostemu i szybkiemu  

czyszczeniu filtra.

3   Regulacja obrotów
  Do płynnej regulacji mocy.

4   Wielowarstwowy system filtrujący
  Wkład filtra z możliwością czyszczenia gwarantuje higienę,  

ekonomię użytkowania i przyczynia się do ochrony  
środowiska.

Oczyszczanie filtra2

Regulacja obrotów3

Wielowarstwowy  
system filtrujący

4

 Automatyczny  
włącznik i gniazdo

1

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 
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Odkurzacze do czyszczenia 
na sucho i na mokro

  Dla użytkowników okazjonalnych lub 
profesjonalnych prac w warsztatach, 
fi rmach sprzątających i zakładach 
przemysłowych

  Do najróżniejszych zadań związanych z 
czyszczeniem – na sucho lub na mokro 

  Bogata oferta wysokiej jakości 
wyposażenia dodatkowego 

STIHL SE 61 E

SE 61 E

Moc (Pmax)
Maks. 
 podciśnienie

1,3 kW 180 mbar

Ilość zasysanego powietrza

3.600 l/min p

Z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi. Odkurzacz jest 
włączany i wyłączany automatycznie wraz z elektronarzę-
dziem.

SE 61

Moc (Pmax)
Maks. 
podciśnienie

1,3 kW 180 mbar

Ilość zasysanego powietrza

3.600 l/min p

Wyjątkowo poręczny. Łatwo i szybko usuwa kurz, brud i 
płyny – w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Odpowiednie elementy wyposażenia dodatkowego 
znajdziecie Państwo w katalogu od strony 153.

E = automatyczny włącznik/gniazdo
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SE 122 E

Moc (Pmax)
Maks. 
 podciśnienie

1,5 kW 250 mbar

Ilość zasysanego powietrza

3.700 l/min p

Mocny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro. Z regu-
lacją obrotów, systemem łatwego rozruchu i wybiegowym 
wyłączaniem. Automatyczny włącznik i gniazdo do podłącze-
nia elektronarzędzi. Wyposażony w wielowarstwowy system 
fi ltrujący.

SE 122

Moc (Pmax)
Maks. 
 podciśnienie

1,5 kW 250 mbar

Ilość zasysanego powietrza

3.700 l/min

Z regulacją obrotów i systemem łagodnego rozruchu. Mocny 
odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro. Z wielowar-
stwowym systemem fi ltrów.

E = automatyczny włącznik/gniazdo

Odkurzacze do czyszczenia 
na sucho i na mokro – 
Akcesoria

  Elementy dodatkowe do różnych 
zastosowań

  Dysze do różnych zadań

   Przedłużacze lancy i adapter

  Węże ssące 

Końcówka do czyszczenia podłóg STIHL Kombi
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Worki

  Mocny materiał, opakowanie 5 sztuk.

Nr kat.

Dla SE 61, SE 61 E 4901 500 9004 p

Z zamknięciem  
dla SE 122, SE 122 E 4901 500 9007 p

Filtry

Wkład filtra.

Nr kat.

Sztywny papier 
do SE 61 – SE 122 E 4709 703 5900 p

Odporne, zmywalne włókno PET,  
szczególnie nadaje się do odkurzania  
na mokro, dla SE 61 – SE 122 E 4742 703 5900 p

Do długotrwałej pracy w trybie czysz-
czenia na mokro, ze stali nierdzewnej.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 501 0900 p

NOWOŚĆ Zestaw do czyszczenia  
pojazdów

Do czyszczenia różnych powierzchni 
w pojazdach. W zestawie dysza  
do czyszczenia spoin (300 mm), 
szczotka, dysza ze szczotką i dysza  
gumowa.

Nr kat.

Dla SE 61 – SE 122 E 4901 500 9500 p

Dostępna od 
wiosny 2013!

NOWOŚĆ Zestaw do usuwania  
płynnych zanieczyszczeń

W zestawie dysza ssąca do czyszcze-
nia na mokro, gumowa dysza z ukośną 
końcówką i sitko filtrujące ze stali  
nierdzewnej.

Nr kat.

Dla SE 61 – SE 122 E 4901 500 9400 p

Dostępna od 
wiosny 2013! NOWOŚĆ Zestaw do usuwania  

większych odpadów

Do usuwania większych odpadów. W 
zestawie dysza, lance (2 x 500 mm), 
złącza (2 x) i wąż ssący (długość  
1,5 m). Średnica: 50 mm.

Nr kat.

Dla SE 122, SE 122 E 4901 500 9300 p

Dostępna od 
wiosny 2013!
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Urządzenia czyszczące

* Konieczność przezbrojenia układu ssącego (np. 2 x złączka węża, wąż, lanca i rura ssąca)

Szczotki (złącze Ø 36 mm)

Dysza ze szczotką
Do czyszczenia delikatnych powierzch-
ni (np. meble tapicerowane), długość 
230 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 502 2600 p

Końcówka do czyszczenia kaloryferów
Składa się z dyszy do szczelin i specjalnej 
szczotki, do czyszczenia kaloryferów,  
żaluzji itp.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 500 2610 p

Ssawka do usuwania większych odpadów*

Do gruzu, żwiru itp., szerokość  
175 mm, złącze Ø 50 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 502 2705 p

Ssawki do czyszczenia podłóg (złącze Ø 36 mm)

Końcówka do czyszczenia podłóg Kombi
Z przełącznikiem, do czyszczenia gładkich 
powierzchni i wykładzin dywanowych, szero-
kość 280 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 500 2500 p

Aluminiowa końcówka do czyszczenia 
podłóg 
Do odkurzania na sucho, wytrzymała, z wyjmo-
wanym wkładem szczotki, szerokość 330 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 500 2700 p

Końcówka ssąca z turbiną
Szczotki napędzane zasysanym powietrzem 
do bardzo dokładnego czyszczenia wykła-
dzin tekstylnych, z regulacją mocy ssania, 
szerokość 300 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 500 3605 p

Końcówka ssąca do czyszczenia  
na mokro 
Do czyszczenia na mokro dużych  
powierzchni, szerokość 300 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 500 7200 p

Uniwersalna końcówka do czyszczenia 
podłóg
Do czyszczenia na sucho i na mokro,  
regulacja wysokości, szerokość 400 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 500 2705 p

Końcówki do czyszczenia dużych  
powierzchni 
Aluminiowe, do czyszczenia dużych  
powierzchni, regulacja wysokości, z  
wymiennym wkładem, szerokość 450 mm.

Nr kat.

Z wkładem szczotki  
do SE 61 – SE 122 E 4901 500 2710 p

Z gumową listwą  
do czyszczenia na mokro  
do SE 61 – SE 122 E 4901 500 2711 p

Końcówki ssące (złącze Ø 36 mm)

Uniwersalna końcówka ssąca
Z tworzywa, ze szczotką do usuwania 
sierści, np. do tapicerek samochodo-
wych, szerokość 115 mm..

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 502 2300 p

Gumowa dysza z ukośną końcówką
Do odkurzania delikatnych powierzch-
ni, długość 185 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 502 2400 p

Końcówka do szczelin
Z tworzywa sztucznego, do czyszcze-
nia trudno dostępnych miejsc, długość 
300 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 502 2200 p

Ssawka Vario do czyszczenia podłóg
Do odkurzania gładkich powierzchni i 
wykładzin dywanowych, szerokość  
260 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 500 2701 p

Ssawka uniwersalna
Aluminiowa, szerokość 150 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 502 2310 p

Końcówka do szczelin
Metalowa, do czyszczenia kotłów 
grzewczych i piekarników, długość  
920 mm.

Nr kat.

Do SE 61 – SE 122 E 4901 502 2201 p
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Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro

SE 61 p 180 3.600 20 230/1~/50 1,3 6,9 72,6 2,5 32 – – /– – – – – –

SE 61 E p 180 3.600 20 230/1~/50 1,3 7,4 72,6 3,5 32 – – /– – – –

SE 122 250 3.700 30 230/1~/50 1,5 12,1 65,1 3,0 36 –/ – – – – –

SE 122 E p 250 3.700 30 230/1~/50 1,5 12,3 65,1 3,0 36 –/
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  Wyposażenie seryjne E = automatyczny włącznik/gniazdo * niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 1,5 dB(A)

Przedłużenie lancy

Złącze Ø 36 mm Nr kat.

1-częściowa: długość 500 mm,  
stal nierdzewna do SE 61 – SE 122 E 4901 503 1601 p

2-częściowa: długość 1000 mm,  
aluminium do SE 61 – SE 122 E 4901 503 1610 p

Węże ssące

Możliwość przycięcia do odpowiedniej 
długości, odporny na działanie  
temperatury do 70 °C (długość w m).

Nr kat.

Ø 32 mm x 3,5 m  
dla SE 61, SE 61 E

 
4901 500 0561

 
p

Ø 36 mm x 3,0 m 
dla SE 122, SE 122 E

 
4901 500 0504 p

Z adapterem do elektronarzędzi.

Nr kat.

Ø 27 mm x 3,5 m, (A) do SE 122,  
SE 122 E 4901 500 0520 p

Antystatyczny, Ø 27 mm x 3,5 m,  
(B) do SE 122, SE 122 E 4901 500 0503 p

A

B

Adapter do elektronarzędzi

Do podłączenia węża ssącego do elek-
tronarzędzia z funkcją odsysania.

Nr kat.

Do węża ssącego, Ø 32 mm 
do SE 61, SE 61 E 4901 503 1510 p
Antystatyczny, do węża ssącego,  
Ø 27 mm do SE 61 – SE 122 E 4901 503 1502 p

Do podłączenia węża ssącego do elektro-
narzędzia z funkcją odsysania.

Nr kat.

Do SE 122, SE 122 E 4901 500 7301 p
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W winnicy, na plantacji czy w przydomowym ogrodzie – opryskiwacze 

STIHL oferują pełną moc w każdym terenie. Urządzenia umożliwiają łatwe 

rozpylanie nawozów i środków ochrony roślin oraz rozsiewanie nasion.  

W końcu najważniejsze są zbiory.

Opryskiwacze spalinowe, Akcesoria i przegląd 159 –160

Opryskiwacze ręczne, Akcesoria i przegląd 162 –163

Opryskuje, rozpyla,  
nawozi. Możesz  
na nim polegać.

Opryskiwacze
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Opryskiwacze

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 

1  14-litrowy zbiornik z dużym otworem wlewowym
  Duża pojemność zbiornika zapewnia długotrwałą pracę bez 

konieczności ponownego napełniania. Duży otwór wlewowy 
umożliwia szybkie i czyste napełnianie zbiornika i zapobiega 
rozlewaniu substancji. Zbiornik można łatwo oczyścić.

2  Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny
  Na uchwycie znajdują się elementy sterowania pracą silnika 

oraz zaworu dozowania rozpylanej substancji. Umożliwiają 
szybką, oszczędną i wygodną obsługę urządzenia.

3  System dozowania z komfortową dźwignią 
  Duża dźwignia dozująca umożliwiająca opryskiwanie lub  

rozsiewanie granulatu znajduje się bezpośrednio pod  
uchwytem. Umożliwia komfortowe otwieranie i zamykanie 
strumienia granulatu, a także precyzyjną, prawie płynną  
regulację stopnia koncentracji substancji.

4  Zmiana trybu pracy 2-w-1
  Uniwersalny opryskiwacz SR 450 można w prosty sposób 

przestawić z trybu opryskiwania na tryb rozsiewania bez ko-
nieczności zastosowania dodatkowego zestawu montażowego.

1
  14-litrowy zbiornik z dużym 
otworem wlewowym

Zmiana trybu  
pracy 2-w-1

4

3   System dozowania z  
komfortową dźwignią 

Jednoręczny uchwyt  
wielofunkcyjny

2
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Opryskiwacze 
spalinowe/Akcesoria

  Dla rolników, sadowników i 
właścicieli winnic

  Do rozpylania cieczy, rozsiewania 
granulatów i nasion 

  Ergonomiczne i komfortowe

  Optymalne do zastosowania na 
dużych powierzchniach

STIHL SR 430

SR 430

 Pojemność
skokowa Ciężar

63,3 cm3 12,2 kg* p

Mocny opryskiwacz plecakowy do rozpylania płynnych środ-
ków ochrony roślin na dużych powierzchniach. Zasięg opry-
skiwania do 14,5 m i komfortowe wyposażenie umożliwiają 
wydajną i wygodną pracę.

SR 450

 Pojemność
skokowa Ciężar

63,3 cm3 12,8 kg* p

Jak w SR 430. Dodatkowo zmiana trybu pracy 2-w-1 umożli-
wia wykorzystanie urządzenia do opylania proszkiem lub 
granulatem na dużych powierzchniach.

Informacje dotyczące paliw i smarów znajdziecie Państwo w 
rozdziale 11 od strony 182.

* bez paliwa, komplet

159
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Opryskiwacze

Komplet dysz ULV

Idealne do rozpylania niewielkich ilości płynnych  
substancji.  

Dozownik ULV do rozpylania bardzo niewielkich ilo-
ści płynów rozbitych na bardzo niewielkie cząsteczki.

Nr kat.

Dla SR 430, SR 450 4244 007 1002 p

Zestaw: pompa ciśnieniowa  z dyszami ULV

 
Nr kat.

Dla SR 430, SR 450 4244 007 1004 p

Pompa ciśnieniowa utrzymuje stały poziom ilości rozpylanej 
substancji i stale miesza substancję w zbiorniku. Zawiera 
komplet dysz.

Pas biodrowy

Nr kat.

Dla SR 420,  
SR 430, SR 450

 
4203 710 9102

 
p

Pas biodrowy równomiernie rozkłada ciężar urządzenia. Przy-
czynia się do odciążenia mięśni pleców i zapewnia wygodę 
nawet w przypadku długotrwałej i wyczerpującej pracy.

NOWOŚĆ Przedłużka lancy

Nr kat.

Dla SR 430, SR 450 4244 770 0300 p

Do wydłużenia długości lancy o 33 cm. Wskazane  
stosowanie z pompą ciśnieniową.

 Wyposażenie seryjne �  odnośnie stosowania opryskiwaczy obowiązują 
odpowiednie przepisy krajowe

� bez instalacji wydmuchowej * bez paliwa, komplet
** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
*** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

Opryskiwacze spalinowe�

SR 430 p 63,3 12,2 97 108 1,9 14 1.300 14,5 – 2-MIX

SR 450 p 63,3 12,8 101 109 1,9 14 1.300 14,5 2-MIX
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Opryskiwacze

Opryskiwacze 
ręczne/Akcesoria

  Do zastosowania wokół domu i w ogrodzie 
oraz uprawach średniej wielkości

  Do pielęgnacji roślin i precyzyjnego 
rozpylania płynnych środków ochrony 
roślin i nawozów 

  Optymalne do stosowania na dużych 
powierzchniach

STIHL SG 31

 Wyposażenie seryjne �  Zasady stosowania opryskiwaczy regulują odpowied-
nie przepisy krajowe

Opryskiwacze�

SG 10 p 0,6 1,6

SG 31   NOWOŚĆ p 1,8 5,0

Cię
ża

r (
kg

)*

Po
jem

no
ść

 zb
ior

nik
a (

l) 

* bez zawartości

SG 10

Ciężar

0,6 kg*

Nr kat.

4247 019 4911 p

Praktyczny opryskiwacz ze zbiornikiem o pojemności 1,6 litra 
do stosowania w domu i ogrodzie. Umożliwia łatwe i dokład-
ne rozpylanie płynnych środków ochrony roślin i nawozów na 
małych powierzchniach.

NOWOŚĆ SG 31

Ciężar

1,8 kg*

Nr kat.

4255 019 4930 p

Ręczny opryskiwacz ze zbiornikiem o pojemności 5 litrów 
przeznaczony do zwalczania chwastów i szkodników oraz 
do nawożenia. Idealny dla  posiadaczy dużych ogrodów. 
Z lancą teleskopową i dodatkową dyszą płaską.

Dostępny od 
wiosny 2013!

Dostępny od 
wiosny 2013!

8
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Przedłużka lancy 15 cm

Nr kat.

Dla SG 10 4247 500 0301 p

Idealna do opryskiwania trudno dostępnych roślin, takich jak 
kolczaste żywopłoty i krzewy róż za pomocą opryskiwacza 
ręcznego SG 10.

NOWOŚĆ Osłona herbicydowa

Nr kat.

Dla SG 31 4255 500 5800 p

Osłona zabezpiecza strumień cieczy przed rozpyleniem  
na niepożądane obszary.
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Od pobierania próbek gleby, poprzez nawiercanie otworów, aż po budowę

płotu –świdry glebowe STIHL to doskonała pomoc w każdej sytuacji. Trwałe 

świdry glebowe zawsze zapewniają niezawodną moc a w asortymencie 

znajdują się różne rodzaje wierteł. Szybko i z dużą mocą wwiercają się  

w każdy rodzaj gleby, nadają się szczególnie do prac w twardym podłożu.

Każdy obrót 
to czysta moc.

Świdry glebowe, akcesoria i przegląd 167 – 169

Świdry glebowe

165
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Świdry glebowe

Uchwyt wielofunkcyjny
Wszystkie elementy obsługi silnika zostały zintegrowane
w uchwycie, na którym stale spoczywa dłoń operatora.

Uchwyt antywibracyjny
Uchwyt zapewnia znaczną redukcję przenoszonych wibracji
umożliwiając tym samym wyjątkowo lekką pracę.

Duża poduszka amortyzująca
Duża poduszka amortyzująca podczas wiercenia przylega
do górnej części ciała lub nogi operatora, umożliwiając
spokojne i precyzyjne prowadzenie świdra. 

Hamulec wiertła QuickStop z dźwignią
W przypadku zablokowania wiertła hamulec wiertła STIHL
QuickStop z dźwignią przerywa pracę. Zablokowane wiertło
można jednak łatwo wyjąć z otworu po prostu je obracając.

Uchwyt antywibracyjny

Duża poduszka  
amortyzująca

Hamulec wiertła  
QuickStop z dźwignią

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy 
wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej 
stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze in-
formacje oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 
oraz w Internecie pod adresem www.stihl.pl.

Uchwyt wielofunkcyjny1

2

3

4

1

2

3

4
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BT 121

 Pojemność
skokowa Ciężar

30,8 cm3 9,4 kg*

Moc

1,3 kW/1,8 KM p

Jednoosobowy świder z hamulcem wiertła QuickStop nadaje 
się idealnie do różnorodnych zadań m.in. w budownictwie 
drogowym i podczas pielęgnacji krajobrazu. Skraca czas i 
zmniejsza nakład pracy podczas wykonywania odwiertów, 
nasadzania roślin lub pobierania próbek gleby. W wyposażeniu 
seryjnym znajduje się komfortowa poduszka amortyzująca.

BT 360

 Pojemność
skokowa Ciężar

60,3 cm3 28,8 kg*

Moc

2,9 kW/3,9 KM p

Solidny dwuosobowy świder glebowy wyposażony w dodat-
kowy przełącznik STOP dla drugiego operatora. Składany
uchwyt jest pokryty stabilnym i trwałym tworzywem sztucz-
nym. Dla modelu STIHL BT 360 dostępna jest bogata oferta
wierteł.

Świdry i akcesoria

  Mobilne i trwałe pakiety mocy 
dla profesjonalistów 

  Do nawiercania otworów, nasadzania
roślin i pobierania próbek gleby

  Bogata oferta wierteł

Świder glebowy STIHL

Więcej informacji na temat paliw i smarów znajdziecie
Państwo w rozdziale 11 od strony 182.

* bez paliwa, bez wiertła
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Świdry glebowe

Wiertło glebowe

Do każdego rodzaju gleby.

Best.-Nr.

Ø   40 mm 4404 680 2004 p

Ø   60 mm 4404 680 2006 p

Ø   90 mm 4404 680 2009 p

Ø 120 mm 4404 680 2012 p

Ø 150 mm 4404 680 2015 p

Ø 200 mm 4404 680 2020 p

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, 
BT 121, długość 695 mm.

Best.-Nr.

Ø   90 mm 4400 000 4209 p

Ø 120 mm 4400 000 4212 p

Ø 150 mm 4400 000 4215 p

Ø 200 mm 4400 000 4220 p

Ø 250 mm 4400 000 4225 p

Ø 280 mm 4400 000 4228 p

Ø 350 mm 4400 000 4235 p

Do BT 360, długość 700 mm.

Wiertło ślimakowe

Specjalne wiertło o cylindrycznym
kształcie do nasadzania roślin.

Best.-Nr.

Ø 150 mm 4311 680 2515 p

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, 
BT 121, długość 525 mm.

Best.-Nr.

 NOWOŚĆ  Ø 350 mm 4445 000 4235 p

Do BT 360, długość 420 mm.

Wiertło strzemiączkowe

Specjalne wiertło do spulchniania  
gleby i nasadzania roślin.

Best.-Nr.

Ø 260 mm 4404 680 1900 p

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C,  
BT 121, długość 660 mm.

Best.-Nr.

Ø 400 mm 4440 000 4200 p

Do BT 360, długość 870 mm.

Przedłużenie wiertła

Best.-Nr.

długość 250 mm 4313 680 2300 p

długość 450 mm 4311 680 2350 p

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121.

Best.-Nr.

 NOWOŚĆ  długość   500 mm 4470 000 4205 p

 NOWOŚĆ  długość 1.000 mm 4470 000 4210 p

Do BT 360.

Poduszka amortyzująca

Best.-Nr.

4313 748 2500 p

Dla BT 121.

Best.-Nr.

4311 748 2500 p

Do BT 106 C, BT 120 C.

Uchwyt samocentrujący

Best.-Nr.

4311 680 4010 p

Do BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, 
do wierteł o średnicy do Ø 13 mm.
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Świdry glebowe�

BT 121� p 30,8 1,3/1,8 9,4 103 109 2,2/2,5 190

BT 360 p 60,3 2,9/3,9 28,8 99 111 6,8/8,7 50 –

 Wyposażenie seryjne � wyposażenie nie obejmuje wiertła * bez paliwa, bez wiertła *** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

� z poduszką amortyzującą ** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
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Wszędzie tam, gdzie profesjonaliści muszą się zmierzyć z materiałem twar-

dym jak kamień, doskonale sprawdzają się nasze przecinarki. To oczywiste, 

ponieważ te profesjonalne urządzenia są niezawodne i bardzo solidne. 

Remonty dróg, prace budowlane czy akcje ratownicze – przecinarki  

zmagają się z najtrudniejszymi zadaniami. Nowa pilarka do betonu STIHL to 

optymalne uzupełnienie oferty przecinarek. GS 461 sprawdza się idealnie 

przy wycinaniu otworów w ścianach oraz cięciu rur i betonu.

Pilarka do betonu, Akcesoria i przegląd 173 – 174

Przecinarki, Akcesoria i przegląd 176 – 178

Wózek prowadzący 179

Tarcze tnące 180 – 181

Tnie granit,  
beton i stal.

Pilarka do betonu i przecinarki

171

10



172

Pilarka do betonu i przecinarki

1  Silnik 2-MIX 
  STIHL GS 461 jest wyposażona w nowoczesny, przyjazny 

środowisku silnik 2-MIX. W zależności od rodzaju zastoso-
wania możliwa jest redukcja zużycia paliwa do 20% w  
porównaniu do silników dwusuwowych STIHL o podobnej 
mocy bez technologii 2-MIX. Dodatkowo silnik STIHL 2-MIX 
dysponuje wysokim momentem obrotowym w szerokim  
zakresie obrotów.

2  Diamentowa piła łańcuchowa 36 GBM
   Piła łańcuchowa STIHL do cięcia na mokro posiada diamen-

towe segmenty ostrzone fabrycznie, dzięki czemu już przy 
pierwszym cięciu jest w pełni wydajna. Piła łańcuchowa 
STIHL na każdym ogniwie posiada jeden diamentowy seg-
ment umożliwiający szybkie cięcie. Konstrukcja piły z ogni-
wem prowadzącym gwarantuje spokojną pracę przy niskim 
poziomie wibracji.

3   Prowadnica z systemem przepłukiwania wodą
  Prowadnica jest wyposażona w system czyszczenia wodą. 

Dzięki temu piła łańcuchowa, rowek prowadnicy i kółko 
gwiazdkowe są płukane i chłodzone. Zwiększa to żywot-
ność prowadnicy i piły łańcuchowej oraz zapewnia ochronę 
użytkownika przed zapyleniem. 

4   Przyłącze wody
  Przyłącze wody znajduje się bezpośrednio na urządzeniu. 

Umożliwia to bardzo łatwe doprowadzanie wody. Woda jest 
wykorzystywana do płukania i wiązania pyłu oraz do smaro-
wania i chłodzenia prowadnicy i piły łańcuchowej.

5  System filtrów powietrza o długiej żywotności
  System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 i 

dodatkowym filtrem wychwytuje nawet najmniejsze cząstki i 
chroni przed nadmiernym zapyleniem. Dzięki temu wydłużone 
zostają okresy pomiędzy przeglądami, a silnik jest optymalnie 
chroniony przed zużyciem.

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 

System filtrów  
powietrza o długiej 
żywotności

5

Silnik 2-MIX1

Diamentowa piła  
łańcuchowa 36 GBM

2

Prowadnica z systemem  
przepłukiwania wodą

3

Przyłącze wody4

Ten symbol oznacza cięcie na mokro i wykorzystanie 
wody w procesie cięcia. Woda wiąże pył, służy także 
do chłodzenia i smarowania zestawu tnącego.
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Pilarka do betonu 
i akcesoria

  Dla profesjonalistów na budowie 

  Do cięcia na mokro betonu, 
kamienia naturalnego i murów

  Do wycinania narożników i otworów 
w ścianach 

 Do cięcia rur  

  Idealne uzupełnienie oferty przecinarek 

STIHL GS 461

Więcej informacji na temat paliwa i smarów znajdziecie 
Państwo w rozdziale 11 od strony 182.

Wskazówka STIHL: 
Pilarka do betonu STIHL umożliwia precyzyjne i wydajne wy-
cinanie nawet większych otworów. Właśnie dlatego stanowi 
optymalne uzupełnienie klasycznej przecinarki. To idealny 
wybór, jeśli chodzi np. o precyzyjne wycinanie narożników. 
W pierwszej kolejności wycięte zostają narożniki za pomocą 
pilarki do betonu. Następnie za pomocą przecinarki wykona-
ne zostaje cięcie długich, prostych linii. Wycinane bloki mogą 
być bardzo ciężkie, zaleca się więc wykonanie wstępnych ob-
liczeń i ewentualne podzielenie elementów na mniejsze części.

NOWOŚĆ GS 461

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

76,5 cm3 4,3 kW/5,8 KM 7,6 kg*

Długość pro-
wadnicy

40 cm p

Połączenie pilarki łańcuchowej z mocą przecinarki: to 
właśnie nowa pilarka do betonu STIHL GS 461. Idealna do 
cięcia betonu, murów, rur betonowych, a także rur z żeliwa 
ciągliwego. Duża głębokość cięcia, możliwość precyzyjne-
go wycinania narożników. Atrakcyjny stosunek ciężaru do 
mocy. Prowadnica dopasowana idealnie do urządzenia 
posiada skierowane do przodu dysze przepłukujące, które 
zapewniają efektywne wykorzystanie wody. Specjalna 
diamentowa piła łańcuchowa optymalnie przetwarza 
moc silnika na wydajność cięcia.

* bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
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Pilarka do betonu i przecinarki

 Wyposażenie seryjne * bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej ** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
*** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

Pilarka do betonu

GS 461  NOWOŚĆ p 40 76,5 4,3/5,8 7,6 105 115 4,5/4,0 3/8" GBM 2-MIX
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NOWOŚĆ Diamentowa piła łańcuchowa 36 GBM

Nr kat.

3210 050 0064 p

Piła łańcuchowa z wstępnie naostrzonymi diamentowymi 
segmentami zaprojektowana specjalnie dla GS 461, prze-
znaczona do cięcia na mokro. Piła osiąga pełną wydajność 
już od pierwszego cięcia, dzięki czemu zapewnia szybkie, 
równomierne cięcie betonu, kamienia, cegieł i rur z żeliwa 
ciągliwego przy niewielkim poziomie wibracji.

NOWOŚĆ Prowadnica Rollomatic G

Nr kat.

3006 000 1213 p

Prowadnica zaprojektowana specjalnie dla GS 461, wypo-
sażona w system przepłukiwania. Płukana wodą jest  
również końcówka gwiazdkowa. Ponadto prowadnica  
wyposażona jest w dodatkowy otwór do napinania i  
hartowaną bieżnię prowadnicy.
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1  STIHL Injection (i)
  Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa za-

pewnia zawsze perfekcyjną pracę silnika  
i zmniejsza zużycie paliwa w porównaniu  
do urządzeń bez techniki wtrysku. 

2  System antywibracyjny STIHL
  Specjalne strefy uchwytów redukują przenoszenie wibracji  

wytwarzanych przez silnik na dłonie i ramiona operatora.  
Oznacza to odczuwalnie mniejsze zmęczenie podczas ręcz-
nego prowadzenia urządzenia.

3  Przyłącze wody
   Woda potrzebna do cięcia na mokro jest dostarczana do tar-

czy tnącej za pomocą montowanego seryjnie przyłącza 
wody, co umożliwia skuteczne wiązanie pyłu podczas pracy.

4   System filtrów powietrza o długiej żywotności ze 
wstępnym filtrem cyklonowym

  Żywotność filtra jest wydłużona nawet do 1 roku (w zależ-
ności od warunków eksploatacyjnych) bez konieczności  
regularnego czyszczenia filtra.

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w  
Internecie pod adresem www.stihl.pl. 

STIHL Injection1

System antywibracyjny STIHL2

Przyłącze wody3

System filtrów powietrza o długiej  
żywotności ze wstępnym filtrem  
cyklonowym

4

Pilarka do betonu i przecinarki
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Przecinarki 
i akcesoria

  Do najtrudniejszych zadań 
na placu budowy

  Do cięcia betonu, kamienia, asfaltu i cegieł 

  Wyjątkowo wytrzymała i mocna 

STIHL TS 500i

TS 410

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

66,7 cm3 3,2 kW/4,4 KM 9,4 kg*

Ø 300 mm

Bardzo lekka i poręczna, uniwersalna przecinarka o mocy 3,2 kW 
z tarczą tnącą o średnicy 300 mm. System fi ltrów powietrza o 
długiej żywotności ze wstępnym fi ltrem cyklonowym zapewnia 
trwałość fi ltra i długie okresy międzyserwisowe. Wysoki 
komfort pracy dzięki redukcji poziomu wibracji i wartości drgań 
przez system antywibracyjny STIHL. Prowadzenie ręczne lub 
na wózku FW 20.

TS 420

 Pojemność
skokowa Moc Ciężar

66,7 cm3 3,2 kW/4,4 KM 9,6 kg*

Ø 350 mm p

Lekka i poręczna, uniwersalna przecinarka o mocy 3,2 kW z 
tarczą tnącą o średnicy 350 mm. System fi ltrów powietrza o 
długiej żywotności z wstępnym fi ltrem cyklonowym zapewnia 
trwałość fi ltra i długie okresy międzyserwisowe. Prowadzenie 
ręczne lub na wózku FW 20.

i = STIHL Injection *  bez paliwa, bez tarczy tnącej

Pilarka do betonu i przecinarki
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Na zdjęciach moga być widoczne elementy wyposazenie, które nie są wyposażeniem standardowym.

TS 800

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

98,5 cm3 5,0 kW/6,8 KM 13,0 kg*

Ø 400 mm p

Silna przecinarka o mocy 5,0 kW wyposażona w tarczę tną-
cą o średnicy 400 mm. Największa spośród przecinarek 
STIHL, umożliwia osiągnięcie największej głębokości cięcia. 
Wyjątkowo długa żywotność filtra i długie okresy pomiędzy 
kolejnymi czyszczeniami filtra dzięki zastosowaniu innowa-
cyjnego systemu filtrów powietrza o długiej żywotności ze 
wstępnym filtrem cyklonowym. Prowadzenie ręczne lub na 
wózku prowadzącym FW 20.

TS 700

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

98,5 cm3 5,0 kW/6,8 KM 11,6 kg*

Ø 350 mm p

Silna przecinarka o mocy 5,0 kW wyposażona w tarczę tną-
cą o średnicy 350 mm. Zaprojektowana do najcięższych 
prac budowlanych. Wyjątkowo długa żywotność filtra i dłu-
gie okresy pomiędzy kolejnymi przeglądami technicznymi 
dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu filtrów powie-
trza o długiej żywotności ze wstępnym filtrem cyklonowym. 
Prowadzenie ręczne lub na wózku prowadzącym FW 20.

Więcej informacji na temat paliw i smarów znajdziecie Państwo w rozdziale 11 od strony 182.

NOWOŚĆ TS 480i

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

72,2 cm3 3,9 kW/5,3 KM 10,0 kg*

Ø 300 mm

Innowacyjna przecinarka o mocy 3,9 kW przeznaczona do tarcz 
tnących o średnicy 300 mm z systemem STIHL Injection.  
Wysoki moment obrotowy i łatwe uruchamianie. Wyposażona 
w system filtrów powietrza o długiej żywotności i elektroniczne 
sterowanie wodą. Prowadzenie ręczne lub na wózku prowadzą-
cym FW 20.

NOWOŚĆ TS 500i

Pojemność 
skokowa

 
Moc

 
Ciężar

72,2 cm3 3,9 kW/5,3 KM 10,2 kg*

Ø 350 mm

Innowacyjna przecinarka o mocy  3,9 kW przeznaczona do tarcz 
tnących 350 mm z systemem STIHL Injection. Wysoki moment 
obrotowy i łatwe uruchamianie. Wyposażona w system filtrów 
powietrza o długiej żywotności i elektroniczne sterowanie wodą. 
Prowadzenie ręczne lub na wózku prowadzącym FW 20.
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Więcej informacji na temat wyposażenia bezpieczeństwa 
znajdziecie Państwo w rozdziale 13 od strony 214.

 Wyposażenie seryjne i = STIHL Injection * bez paliwa, bez tarczy tnącej **  niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
 Wyposażenie dodatkowe � z tarczą tarczą *** niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s2

Przecinarki�

TS 410 66,7 3,2/4,4 9,4 98 109 3,9/3,9 300 100 67,5 – 2-MIX –

TS 420 p 66,7 3,2/4,4 9,6 98 109 3,9/3,9 350 125 72,5 – 2-MIX –

TS 480i   NOWOŚĆ 72,2 3,9/5,3 10,0 98 111 2,2/2,2 300 100 68,2 2-MIX

TS 500i   NOWOŚĆ 72,2 3,9/5,3 10,2 98 111 2,4/2,0 350 125 73,0 2-MIX

TS 700 p 98,5 5,0/6,8 11,6 101 113 6,6/4,5 350 125 85,0 – 2-MIX –

TS 800 p 98,5 5,0/6,8 13,0 100 113 6,5/3,9 400 145 89,0 – – 2-MIX –

Wysokociśnieniowy zbiornik na wodę

Nr kat.

0000 670 6000 p

Ciśnieniowy zbiornik na wodę o pojemności 10 l przeznaczony 
do zasilania w wodę w miejscach bez dostępu wody bieżącej, 
umożliwiając czyste cięcie na mokro. Przystosowany do podłą-
czenia do przecinarki (nieodpowiedni dla GS 461).
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Okulary ochronne SUPER FIT

Nr kat.

Pomarańczowe 0000 884 0344

Bezbarwne 0000 884 0347

Przyciemniane 0000 884 0346

Czerwone 0000 884 0345

Bardzo lekkie okulary o sportowym kształcie. Duża po-
wierzchnia ochronna. 100% ochrony przed promieniowa-
niem UV. Wewnątrz i na zewnątrz odporne na zarysowania i 
nie zachodzące parą.

Kask ochronny

Nr kat.

Biały 0000 884 0198

Niebieski 0000 884 0197

Żółty 0000 884 0199

Lekki kask ochronny wykonany z PE z otworami wentylacyjny-
mi po obu stronach górnej części kasku .Wewnątrz hełmu znaj-
duje się regulowana opaską zatrzymującą pot. Z rynienką prze-
ciwdeszczową do odprowadzania wody. Wg normy EN 397. 

Przyłącze wody

Nr kat.

Zestaw dla  
TS 400, TS 460

 
4201 007 1014

 
p

Przyłącze wody do przecinarek STIHL jest wyposażone w 
dwie łatwe w pielęgnacji dysze, które można zamontować 
na osłonie magnezowej przecinarki. Rozpylana woda wiąże 
pył powstający podczas cięcia, umożliwiając wydajną, czy-
stą pracę. 
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Wózek prowadzący

  Umożliwia zachowanie idealnych krawędzi 
nawet podczas cięć dłuższych odcinków

  Łatwy montaż bez użycia dodatkowych 
narzędzi 

Wózek prowadzący STIHL FW 20

 Wózek prowadzący FW 20 – niekompletny

Nr kat.

Dla modeli 
TS 410, TS 420, 
TS 700, TS 800 4224 710 1402 p

Wózek prowadzący STIHL FW 20 pozwala zamienić każdą 
ręczną przecinarkę STIHL w wygodną przecinarkę mobilną. 
Umożliwia łatwe zachowanie idealnych krawędzi przy mili-
metrowej precyzji cięcia nawet na dłuższych odcinkach.

Zestaw montażowy z systemem szybkiego mocowania

Nr kat.

Dla TS 400 4223 790 0702 p
 NOWOŚĆ   Dla TS 410, 
TS 420, TS 480i,
TS 500i 4250 790 0700 p
Dla TS 700, TS 800 4224 790 0705 p

Do wózka prowadzącego FW 20.

Wskaźnik kierunku cięcia

Nr kat.

4205 007 1009 p

Do wózka prowadzącego FW 20.

Zbiornik na wodę

Nr kat.

13 l 4224 007 1018 p

13-litrowy zbiornik na wodę do wózka prowadzącego 
FW 20, ze złączką.
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Pilarka do betonu i przecinarki
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Tarcze tnące

   Tarcze tnące z żywic syntetycznych i dia-
mentowe tarcze tnące do cięcia kamienia 
naturalnego, asfaltu, stali i betonu  

   Optymalnie dostosowane do 
przecinarek STIHL

   Długa żywotność i wysoka 
wydajność cięcia

Twardy kamień/Beton STIHL (SB)

Kamień

Nr kat.

Ø 300 mm 0835 020 7000  p

Ø 350 mm 0835 020 7001 p

Ø 400 mm 0835 020 7002 p

Tarcza tnąca do zastosowań ogólnobudowlanych. Odpo-
wiednia do cięcia wszystkich rodzajów kamienia, aluminium 
i metali nieżelaznych.

Asfalt/żeliwo ciągliwe

Nr kat.

Ø 300 mm 0835 030 7000  p

Ø 350 mm 0835 030 7001 p

Ø 400 mm 0835 030 7002 p

Specjalna tarcza tnąca do prac w drogownictwie i branży 
wodno-kanalizacyjnej. Odpowiednia do cięcia asfaltu i rur 
żeliwnych.

Stal

Nr kat.

Ø 300 mm 0835 010 7000  p

Ø 350 mm 0835 010 7001 p

Ø 400 mm 0835 010 7002 p

Sprawdzona i skuteczna, bardzo stabilna tarcza tnąca do 
zastosowań budowlanych lub w zakładach obróbki metali. 
Odpowiednia do czystego, płynnego cięcia stali budowlanej, 
profi li stalowych, stali zbrojeniowej oraz stalowych dźwigarów.

Cięcie na mokro

Nr kat.

Ø 350 mm 0835 020 7004 p

Stabilna tarcza tnąca do czystego cięcia na mokro kamienia i 
betonu. O 30 % dłuższa żywotność w porównaniu z tarczami 
do cięcia na sucho i do 50 % większa prędkość cięcia.

Tarcze tnące z żywic syntetycznych

10

180



www.stihl.pl 181

Diamentowe tarcze tnące

Asfalt (A)

Nr kat.

Ø 300 mm A   5 
Ø 300 mm A 40 
Ø 300 mm A 80

0835 080 7009 
0835 080 7010 
0835 080 7011

p 
p 
p

Ø 350 mm A   5 
Ø 350 mm A 40 
Ø 350 mm A 80

0835 080 7001 
0835 080 7003 
0835 080 7006

p 
p 
p

Ø 400 mm A   5   NOWOŚĆ    
Ø 400 mm A 40   NOWOŚĆ  
Ø 400 mm A 40 
Ø 400 mm A 80

0835 080 7017
0835 080 7015 
0835 081 1009 
0835 080 1009

p 
p 
p 
p

Tarcza tnąca do cięcia asfaltu, świeżego betonu, betonu  
zerodowanego i piaskowca. Nowa konstrukcja wszystkich 
tarcz tnących. Wysokość segmentu 10 mm, podwyższona 
wydajność cięcia we wszystkich klasach. Od wersji podsta-
wowej A 5 do najmocniejszej tarczy profesjonalnej A 80. 

Beton (B)

Nr kat.

Ø 300 mm B   5  
Ø 300 mm B 10  
Ø 300 mm B 20  
Ø 300 mm B 60  

0835 090 7000
0835 090 7022
0835 090 7025
0835 090 7028

 p    
p 
p
p

Ø 350 mm B   5
Ø 350 mm B 10
Ø 350 mm B 60

0835 090 7001
0835 090 7023
0836 090 7016

p 
p 
p

Ø 400 mm B 10
Ø 400 mm B 20

0835 090 7024
0835 090 7014

p 
p

Tarcza tnąca do cięcia betonu, cegieł, betonu płukanego, a 
także betonu zbrojonego i materiałów ogólnobudowlanych. 
Od korzystnej cenowo wersji podstawowej B 5 do mocnej, 
wytrzymałej wersji profesjonalnej B 60.

Beton/asfalt (BA)

Nr kat.

Ø 350 mm BA 80 0835 090 7006 p

Ø 400 mm BA 80 0835 090 7011 p

Uniwersalna tarcza tnąca o szerokim zakresie zastosowań  
i długiej żywotności. Specjalny układ segmentów tarczy 
umożliwia czyste i skuteczne cięcie zarówno miękkich  
materiałów takich jak asfalt, jak i betonu zbrojonego czy  
prefabrykatów betonowych.

Twardy kamień/Beton (SB)

Nr kat.

Ø 300 mm SB 80  0835 090 7007

Ø 350 mm SB 80 0835 090 7008 p

Ø 400 mm SB 80  0835 090 7031

Bardzo szybka, uniwersalna tarcza tnąca do cięcia cegieł, 
betonu, klinkieru, granitu i rur żeliwnych. Wyjątkowo solidne 
i odporne na działanie temperatur zestawienie materiałów. 
Odpowiednia do cięcia stali budowlanej o grubości do  
10 mm i zastosowań w akcjach ratowniczych.

Wskazówka STIHL: 
Podczas pracy z diamentowymi tarczami tnącymi zaleca się 
każdorazowo pracę „na mokro”. Podczas cięcia na mokro  
rozpylana woda wiąże pył, który chroni urządzenie i operatora.

Dostępny w sprzedaży  
od wiosny 2013!
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Doskonałe  
smarowanie.

Każdy, kto oczekuje od swojego urządzenia najwyższej wydajności,  

powinien stosować najwyższej jakości materiały eksploatacyjne. Dlatego  

w firmie STIHL postęp i innowacje dotyczą nie tylko naszych urządzeń,  

ale również paliw, olejów i smarów, które są perfekcyjnie dopasowane do 

rozwiązań technicznych STIHL. Dzięki temu mamy pewność, że Państwa 

urządzenia charakteryzuje doskonała wydajność, czyste spalanie, a pro-

wadnice i piły łańcuchowe są perfekcyjnie smarowane. Właśnie po to, aby 

wszystko pracowało jak w zegarku. Nawet po wielu latach eksploatacji.

Paliwa i smary, akcesoria 184 – 187

Materiały eksploatacyjne
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Materiały eksploatacyjne

Paliwa i smary, 
akcesoria

  Wysokiej jakości paliwa i smary 
gwarantujące perfekcyjną pracę urządzeń

  Czyste spalanie, optymalne smarowanie 
i niewielka szkodliwość dla środowiska

  Akcesoria ułatwiające transport 
i czyste tankowanie paliwa

MotoMix – pojemnik standardowy

Nr kat.

 3 l 0781 999 6391

 5 l� 0781 999 6396

Mieszanka paliwowa (1:50) w pojemniku standardowym do 
wszystkich silników STIHL. Doskonałe właściwości smarne i 
optymalna moc. Trwałość min. 2 lata. Przyjazna dla użytkow-
nika i silnika dzięki niewielkiej emisji szkodliwych substancji 
(brak etanolu, olefi n i substancji zapachowych). Z podlegają-
cym biodegradacji olejem Premium STIHL HP Ultra. Znacznie 
mniejsza szkodliwość dla klimatu i wód gruntowych.

MotoMix – pojemnik ekonomiczny

Nr kat.

 5 l 0781 999 6003

 20 l� 0781 999 6004

Mieszanka paliwowa 
(1:50) w pojemniku eko-
nomicznym do wszyst-
kich silników STIHL. Z ole-
jem Premium STIHL HP 
Ultra. Szczegółowe wła-
ściwości paliwa jak w 
przypadku pojemnika 
standardowego MotoMix.

Akcesoria: Systemy napełniania

Nr kat.

Do 3 l/5 l
Wlew 0000 881 8800

Do 20 l
Wlew 0000 881 8801

Do 20 l 
Kranik 0000 881 8803

Do łatwego, czystego dozowania i 
przelewania. Duży otwór wlewowy.

� inne pojemniki na zamówienie � butelka z dozownikiem

STIHL HP Ultra
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Olej do silników dwusuwowych HP

Nr kat.

 100 ml (na 5 l) 0781 319 8401 p
 1 l (na 50 l) 0781 319 8410 p
 1 l  (na 50 l)� 0781 319 8411 p
 5 l  (na 250 l) 0781 319 8433 p
 10 l  (na 500 l) 0781 319 8434 p

Bardzo popularny olej do 
silników dwusuwowych 
na bazie olejów mineral-
nych. Opracowany specjal-
nie na potrzeby silników 
STIHL. Doskonałe właści-
wości smarne i efektyw-
ność spalania. Klasa  
wydajności JASO-FB,  
ISO-L-EGB. Proporcje  
mieszanki 1:50.

Olej do silników dwusuwowych HP Ultra

Nr kat.

 100 ml (na 5 l) 0781 319 8060

 1 l    (na 50 l)� 0781 319 8061

 5 l  (na 250 l) 0781 319 8063

Syntetyczny olej o doskonałych właści-
wościach smarnych. Niemal całkowite 
spalanie dzięki zastosowaniu dodatków 
bezpopiołowych. Odpowiedni do długo-
trwałego stosowania w najtrudniejszych 
warunkach pracy silnika. Wyjątkowo ni-
ska zawartość siarki, podlega szybkiej 
biodegradacji– ponad 80% w 21 dni. 
Klasa wydajności JASO-FB, ISO-L-EGB. 
Proporcje mieszanki 1:50.

Olej do silników dwusuwowych HP Super

Nr kat.

 100 ml (na 5 l) 0781 319 8052

 1 l (na 50 l) 0781 319 8053

 1 l    (na 50 l)� 0781 319 8054

 5 l (na 250 l) 0781 319 8055

Olej do silników dwusu-
wowych, półsyntetyczny. 
Wysokiej jakości synte-
tyczne komponenty STIHL 
zapewniają czyste spala-
nie paliwa oraz doskonałe 
właściwości rozruchowe. 
Olej ”Low-Smoke“, klasa 
wydajności JASO-FD,  
ISO-L-EGD. Proporcje  
mieszanki 1:50.

+ odpowiedni ++ zalecany +++ doskonały � Należy zapoznac się z instrukcją obsługi urządzeń
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Oleje do silników dwusuwowych

HP + + + + tak Dobre właściwości smarne, dobre spalanie Produkt najwyższej jakości

HP Super ++ +++ +++ ++ tak Bezdymny, bardzo dobre właściwości mieszalne Doskonały produkt o długiej żywotności

HP Ultra +++ +++ +++ +++ tak Ulega biodegradacji, nie zawiera popiołu
Produkt do bardzo czystych silników,  
szczególnie przyjazny dla środowiska

Wskazówka STIHL: 
Wszystkie oleje STIHL powstały z myślą o zastosowaniu w silni-
kach STIHL smarowanych mieszanką i zostały przetestowane 
pod kątem długotrwałej pracy w ekstremalnych warunkach. 
Dzięki temu uzyskujecie Państwo gwarancję optymalnego dopa-
sowania silnika i paliwa. Dzięki zminimalizowaniu powstawania 
nagaru silniki smarowane olejem HP Super wykazują dłuższą  
żywotność. Olej HP Ultra zwiększa ją jeszcze bardziej dzięki  
najlepszemu smarowaniu.
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Materiały eksploatacyjne

Rozpuszczalnik do żywicy

Nr kat.

Pojemnik, 300 ml 0782 420 1002 p

Spray. Środek czyszczący i smarujący do zesta-
wów tnących, listew tnących nożyc do żywopło-
tów i pilarek łańcuchowych. Przeznaczony  
specjalnie do rozpuszczania żywicy.

Smar uniwersalny

Nr kat.

Tubka, 40 g 0781 120 1021 p
Tubka, 80 g 0781 120 1109 p
Tubka,  225 g 0781 120 1110 p

Smar uniwersalny do smarowania przekładni 
wszystkich rodzajów nożyc do żywopłotów i 
pilarek elektrycznych STIHL.

Specjalny środek czyszczący

Nr kat.

Pojemnik, 
500 ml 0000 881 9400

 
p

Kanister, 5 l 0000 881 9409

Specjalny środek czyszczący do rozpuszczania i 
usuwania pozostałości biooleju oraz czyszczenia 
filtra powietrza i obudowy.

Smar przekładniowy o wysokiej wydajności

Nr kat.

Tubka, 40 g 0781 120 1022 p
Tubka,   80 g 0781 120 1117 p
Tubka,  225 g 0781 120 1118 p

Smar przekładniowy o wysokiej wydajności 
do smarowania przekładni wszystkich kos 
mechanicznych STIHL.

Uniwersalny środek czyszczący

Nr kat.

Puszka, 400 ml 0730 411 7000 p

Smaruje, rozpuszcza, oczyszcza i chroni przed 
korozją.

Smar do kółek gwiazdkowych (brak zdjęcia)

Nr kat.

Tubka,  225 g 0781 120 1111 p

System napełniania oleju do pił łańcuchowych

Nr kat.

Do 3 l/5 l 
Wlew

 
0000 881 8802

 

Do 20 l 
Kranik

 
0000 881 0119

 

Do łatwego, czystego dozowania i przelewania. 

� inne pojemniki na zamówienie

Olej do pił łańcuchowych SynthPlus

Nr kat.

 1 l 0781 516 2000 p
 3 l 0781 516 2012

 5 l 0781 516 2002 p
 20 l� 0781 516 2004

Doskonale zabezpiecza piłę łańcuchową przed zużyciem. W 
skład tego półsyntetycznego środka smarnego wchodzą wy-
sokiej jakości oleje zapobiegające jego twardnieniu przy 
dłuższych przestojach.

Olej do pił łańcuchowych BioPlus

Nr kat.

 1 l 0781 516 3001

 3 l 0781 516 3002

 5 l 0781 516 3004

 20 l� 0781 516 3007

Szczególnie przyjazny dla środowiska olej o doskonałych  
właściwościach smarnych i adhezyjnych. STIHL BioPlus  
podlega w krótkim czasie pełnej biodegradacji ze względu  
na zawartość składników roślinnych (wg OECD 301 B).  
Został wyróżniony niemieckim oznaczeniem proekologicznym 
„Niebieski Anioł“ oraz europejskim symbolem ekologicznym. 
Może być dowolnie mieszany z STIHL SynthPlus, np. podczas 
wymiany oleju przed planowanym dłuższym przestojem.
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Kanister na benzynę

Nr kat.

 3 l, przezroczysty 0000 881 0204   p
 5 l, przezroczysty 0000 881 0202 p  

Posiada certyfikat UN.

Kanister Kombi, przezroczysty

Nr kat.

Standard 0000 881 0120 p
Profi 0000 881 0123 p

Posiada certyfikat UN, przezroczysty.  
Podwójny pojemnik na 5 l paliwa  
i 3 l oleju do pił łańcuchowych.
 
Profi: Dwa zasobniki do umieszczania  
narzędzi i systemu napełniania (system  
napełniania do nabycia oddzielnie).

Kanister Kombi, pomarańczowy

Nr kat.

Standard 0000 881 0111 p
Profi 0000 881 0113 p

Posiada certyfikat UN, pomarańczowy/ 
przezroczysty. Podwójny pojemnik na 5 l  
paliwa i 3 l oleju do pił łańcuchowych.

Profi: Dwa zasobniki do umieszczania  
narzędzi i systemu napełniania (system  
napełniania do nabycia oddzielnie).

Nr kat.

3 l/1,5 l 0000 881 0124 p

Posiada certyfikat UN, pomarańczowy. 
Podwójny pojemnik na 3 l paliwa i 1,5 l 
oleju do pił łańcuchowych. W komplecie 
wlew. Również w przypadku tego kani-
stra można stosować systemy napełnia-
nia paliwa i oleju do smarowania pił łań-
cuchowych STIHL.

System napełniania paliwa

Nr kat.

0000 890 5005 p

Do Kombikanistrów STIHL, kanistrów na benzynę STIHL  
o pojemności maks. 5 l oraz standardowego pojemnika  
MotoMix.

System napełniania oleju do pił łańcuchowych

Nr kat.

0000 890 5004 p

Do Kombikanistra STIHL, zapobiega rozlaniu paliwa lub prze-
pełnieniu zbiornika wlewowego.

Miarka

Nr kat.

Do 25 l mieszanki 0000 881 0182

Do przygotowywania mieszanki paliwowej.

Zasobniki

Do przechowywania 
systemu napełniania

Nr kat.

0000 881 0126 p

Do wszystkich modeli Kombikanistrów.

Do przechowywania 
narzędzi

Nr kat.

0000 881 0127 p

Do Kombikanistra Standard.
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Poręczne i mocne.

W lesie i ogrodzie trzeba czasem użyć siły. To duże wyzwanie nie tylko  

dla urządzeń mechanicznych, ale również dla narzędzi ręcznych. Nożyce, 

siekiera czy sekator – najważniejsze dla narzedzi ręcznych STIHL są najwy 

ższa jakość materiału, solidne wykonanie i ergonomiczna konstrukcja. 

Wszystko po to, aby praca była łatwiejsza.

Sekatory, nożyce i piły do gałęzi 190 – 192

Narzędzia do pracy w lesie 193 – 198

Wyposażenie dodatkowe 199 – 201

Narzędzia i akcesoria do prac leśnych
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Narzędzia i akcesoria do prac leśnych

Sekatory, nożyce 
i piły do gałęzi

   Niezbędna pomoc podczas pielęgnacji 
drzewostanu, pozyskiwaniu drewna, 
pracach w ogrodzie i związanych z 
architekturą krajobrazu 

   Wysoka jakość wykonania  

  Bogata oferta 

STIHL Sekator kowadełkowy

Nożyce do gałęzi Bypass

Nr kat.

lekkie 60 cm 1.000 g Ø 3,0 cm 0000 881 3669 p

średnie 75 cm 1.150 g Ø 3,0 cm 0000 881 3670 p

Klasycznie odkuwany model podstawowy. Ostrze nożyc z 
wewnętrznym smarowaniem. Wyżłobienia na przeciwostrzu 
zapobiegające wysuwaniu się ciętego materiału. Aluminio-
we, ergonomiczne uchwyty, amortyzujące odbojniki chronią-
ce przeguby.

Nożyce do gałęzi Bypass DYNAMIC

Nr kat.

80 cm 1.125 g Ø 4,2 cm 0000 881 3664 p

Nożyce do cięcia gałęzi w wesji Premium z precyzyjnie szli-
fowanym, wymiennym stalowym ostrzem. Chromowane 
przeciwostrze z głębokim rowkiem do odprowadznia soków 
roślinnych .

Nożyce do gałęzi Bypass EXTREM

Nr kat.

80 cm 1.790 g Ø 5,0 cm 0000 881 3609

Wysokowydajne nożyce do gałęzi Bypass do cięcia gałęzi o 
dużej średnicy. Solidna konstrukcja, niewielki ciężar, wymien-
ne ostrze.

12
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Nożyce kowadełkowe Amboss do gałęzi

Nr kat.

80 cm 1.245 g Ø 4,0 cm 0000 881 3653 p

Komfortowe nożyce do cięcia suchych gałęzi. Ostrze z po-
włoką antyadhezyjną zapobiegającą sklejaniu. Oszczędność 
sił dzięki cięciu pod odpowiednim kątem. Aluminiowe, ergo-
nomiczne uchwyty zagwarantują pewny chwyt.

Nożyce do żywopłotów

Nr kat.

54 cm 1.050 g 0000 881 3671 p

Do pielęgnacji żywopłotów. Specjalna powłoka ostrzy ze  
szlifem falowym zapobiegającym wysuwaniu się gałązek, z 
ochroną antykorozyjną. Regulacja ostrzy bez użycia narzędzi. 
Uchwyt z drewna bukowego. Odbojniki chroniące nadgarstki.

Nożyce kowadełkowe Amboss DYNAMIC

Nr kat.

80 cm 1.460 g Ø 4,8 cm 0000 881 3665

Wersja Profi kowadełkowych nożyc Amboss do cięcia  
suchych gałęzi. Z wymiennym ostrzem, pokrytym środkiem 
antyadhezyjnym. Regulowane, wymienne kowadełko z  
praktycznym hakiem do zwalniania zablokowanych gałęzi.

Sekatory

Nr kat.

podstawowy 0000 881 3604 p

Model podstawowy przeznaczony do cięcia zielonych gałęzi.  
Aluminiowe uchwyty z powłoką zapewniającą ochronę przed 
zimnem nawet w niskich temperaturach. Praktyczna blokada 
umożliwiająca bezpieczne przechowywanie.

Nr kat.

uniwersalny 0000 881 3637 p

Wytrzymała, całkowicie kuta, uniwersalna wersja nożyc do 
cięcia roślin. Chromowany, zabezpieczony przed korozją kor-
pus nożyc z ostrzami z możliwością ostrzenia i zintegrowanym 
wyżłobieniem do cięcia drutu. Ergonomiczne uchwyty powle-
kane tworzywem.

Akcesoria: Pokrowiec

Nr kat.

0000 881 3644 p

Do sekatorów STIHL, czarna skóra.

Osełka

Nr kat.

0000 881 6001 p

Uniwersalna, 2-stronna, grube i drobne ziarno. Możliwość 
ostrzenia przy użyciu wody lub oleju. Do ostrzenia nożyc do 
gałęzi, sekatorów ogrodowych, nożyc do żywopłotów oraz 
sierpów, ośników i siekier.

Wskazówka STIHL: 
Nożyce do gałęzi Bypass nadają się idealnie do cięcia miękkie-
go i świeżego drewna. Nożyce do gałęzi Amboss sprawdzają 
się najlepiej w przypadku suchych wzgl. bardzo twardych gałęzi.

Nr kat.

Profi 0000 881 3638 p

Odkuwany, chromowany model Profi. Ostrze z przecinakiem 
do drutu, łatwa wymiana. Przeciwostrze z rowkiem do odpro-
wadzania soków roślinnych. Amortyzowane uchwyty z powło-
ką z tworzywa sztucznego.

Nr kat.

Amboss 0000 881 3639 p

Mocny model kowadełkowy do cięcia suchych gałęzi, profili z 
tworzyw sztucznych i węży ogrodowych. Ostrze z powłoką  
antyadhezyjną, łatwa wymiana. Zabezpieczenie przed korozją.
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Składana piła HANDYCUT

Nr kat.

Brzeszczot 17 cm 0000 881 4110 p

Ręczna piła ze składanym japońskim ostrzem chromowa-
nym. Mocny uchwyt z tworzywa sztucznego.

Wysięgnik teleskopowy

Nr kat.

175 do 320 cm 0000 881 6101 p

Płynna regulacja długości. Umożliwia pracę do wysokości 
ok. 5 m. Dwuczęściowa, mocna rura aluminiowa Ø 30 mm/ 
27 mm. Wyjątkowo trwały, stalowy zacisk mimośrodowy,  
łatwe mocowanie. Strefy uchwytu pokryte gumą zapewnia-
jącą perfekcyjne trzymanie.

Zrywaczka do zbioru owoców do wysięgnika  
teleskopowego

Nr kat.

Ø 15 cm 0000 881 3674 p

Metalowy wieniec powlekany tworzywem sztucznym,  
miękkie krawędzie i worek wykonany z bawełny. W zestawie 
adapter do montażu na wysięgniku teleskopowym.

Uniwersalny hak do wysięgnika teleskopowego

Nr kat.

0000 881 3675

Mocny hak metalowy o grubości 1 cm. Bardzo przydatny np. 
do strącania dojrzałych owoców, przyciągania gałęzi itp. W 
zestawie adapter służący do montażu haka na wysięgniku 
teleskopowym.

Piła do wysięgnika teleskopowego

Nr kat.

40 cm ca. 400 g 0000 881 3672 p

Wysokiej jakości piła do wysięgnika teleskopowego. Brzesz-
czot powlekany twardym chromem. Z dodatkowym hakiem 
oraz ostrzem do przecinania kory.

Nożyce do cięcia gałęzi do wysięgnika teleskopowego

Nr kat.

ca. 630 g 0000 881 3673 p

Solidne metalowe nożyce do cięcia gałęzi, zabezpieczone  
przed korozją. Wraz z brzeszczotem.

Piła ręczna

Nr kat.

35 cm 680 g 0000 881 4144

Do pielęgnacji drzew owocowych. Gładkie, czyste cięcie  
dzięki drobnym, zwartym zębom tnącym. Uchwyt z drewna 
bukowego. Rama lakierowana proszkowo, praktyczne moco-
wanie, wysokiej jakości brzeszczot obrotowy (do 360°).

Piła do wysięgnika teleskopowego SUPER TURBOCUT

Nr kat.

0000 881 4141 p

Profesjonalna piła do cięcia gałęzi oraz pielęgnacji drzew 
owocowych. Ostre, japońskie ostrze wykonane ze stali  
najwyższej jakości. Bez wysięgnika teleskopowego. Z  
osłoną ostrza z tworzywa sztucznego.

Wysięgnik teleskopowy do SUPER TURBOCUT

Nr kat.

184 do 456 cm 0000 881 4113 p

Wysięgnik o owalnym przekroju, wykonany z bardzo wytrzy-
małego aluminium, dźwignia zaciskowa i zatrzaski umożli-
wiające płynną regulację długości. Bezpieczna pozycja  
przy dużym obciążeniu. Długa gumowa powłoka izolacyjna 
zapewniająca stabilność chwytu.

Piła do gałęzi

Nr kat.

Brzeszczot 32 cm 0000 881 4111 p

Ręczna piła z japońskim ostrzem stalowym, do pielęgnacji 
drzew. Mocna i trwała, z uchwytem z drewna bukowego.
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Narzędzia do 
pracy w lesie

   Różne narzędzia do prac leśnych 

   Ośniki i kliny, haki i obracaki   

   Siekiery, topory i młoty do łupania 

Młot do łupania STIHL

Ośnik Marder

Nr kat.

Bez styliska 0000 881 2307

Stylisko 0000 881 2107

Gumowy uchwyt 0000 881 2500

Odkuwany, szerokość 13 cm, do korowania okrzesanych 
drzew iglastych.

Stalowy klin skrętny

Nr kat.

1.900 g 0000 881 2205

W komplecie z trzonkiem i pierścieniem.

Klin aluminiowy

Nr kat.

980 g 0000 890 9200

Kuty, w komplecie z drewnianym trzonkiem i pierścieniem.

Ośnik Schwarzwald

Nr kat.

Bez styliska 0000 881 2301

Stylisko 0000 881 2107

Gumowy uchwyt 0000 881 2500

Odkuwany, szerokość ostrza 13 cm. Do korowania a także 
usuwania cienkich gałęzi.

Ośnik Dauner

Nr kat.

Bez styliska 0000 881 2303

Stylisko 0000 881 2109

Do korowania. Z trzema szlifowanymi ostrzami. Ok. 750 g.

Klin aluminiowy

Nr kat.

190 g 0000 881 2201 p

Niewielki i praktyczny (12 x 4 cm). Groty oporowe zapewniają 
optymalną przyczepność.
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Kliny z tworzywa sztucznego

Nr kat.

19 cm 0000 881 2212 p
23 cm 0000 881 2213 p
25 cm 0000 881 2214 p

Z wytrzymałego poliamidu, ze strukturą powierzchni gwa-
rantującą pewne prowadzenie. Długość 19 cm do drewna 
o średniej twardości, 23 cm do drewna o średniej i dużej 
twardości, 25 cm o zwiększonym kącie klina.

Obracak

Nr kat.

107 cm 1.300 g 0000 881 2802 p

Do obracania i przemieszczania kłód. Zębaty grzbiet zapew-
nia większą stabilność w przypadku zamarzniętego drewna. 
Szczególnie polecany do prac w zimie. Z wysokiej jakości 
styliskiem z drewna jesionowego.

Aluminiowy obracak

Nr kat.

70 cm 580 g 0000 881 2805 p

Lekki, poręczny obracak z bardzo wytrzymałego stopu alu-
minium z uchwytem z tworzywa sztucznego. Dodatkowy 
hak zapobiega ślizganiu drewna. Do wygodnego przemiesz-
czania mniejszych kłód. 680 g, długość 70 cm.

Lekki obracak

Nr kat.

107 cm 1.100 g 0000 881 2801 p

Do przenoszenia i układania drewna drobnowymiarowego. 
Polerowane ostrze. Wysokiej jakości stylisko z drewna jesio-
nowego. Model tyrolski, 1.100 g, długość 107 cm.

Obracak ręczny

Nr kat.

35 cm 500 g 0000 881 2800 p

Do przenoszenia i układania drewna opałowego i drobnowy-
miarowego. Zapewnia wygodną i ergonomiczną pracę. 
Wysokiej jakości stylisko z drewna jesionowego. Model 
niemiecki, 500 g, długość 35 cm.

Dźwignia-obracak

Do obalania drzew w precyzyjnie ustalonym 
kierunku. Z hakiem do przemieszczania kłód. 
Ze specjalnej stali. Ok. 1.800 g, długość 80 cm.

Nr kat.

80 cm ca. 1.800 g 0000 881 2701 p

Nr kat.

130 cm ca. 3.400 g 0000 881 2700 p

Aluminiowy klin skrętny

Nr kat.

920 g 0000 881 2221 p

Maksymalna skuteczność dzięki skrętnej formie. Odkuwane alu-
minium zapewniające wyjątkową stabilność i niewielki ciężar. 
Krawędź prowadząca i zęby mocujące umożliwiające optymalne 
prowadzenie i maksymalną stabilność mocowania, nawet w 
przypadku zamarzniętego drewna. Okrągła powierzchnia 
uderzeniowa zapewniająca możliwie najlepszy rozkład sił.

NOWOŚĆ Kliny aluminiowe

Nr kat.

600 g 0000 881 2222 p
800 g 0000 881 2223 p

1.000 g 0000 881 2224 p

Z wysokiej jakości wytrzymałego stopu aluminium. Wąskie 
ostrze zapewniające dobre wnikanie w drewno. Trzy wer-
sje przeznaczone do kłód o różnej  średnicy. Wszystkie 
wersje z zębami mocującymi, krawędzią prowadzącą i jed-
ną gładką powierzchnią do wygodnego zamocowania dru-
giego klina podczas ścinki.

Dostępne od wiosny 
2013!
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Hak do przenoszenia drewna

Nr kat.

0000 881 2906 p

Do przemieszczania kłód. Ze szlifowanym ostrzem, umożliwia-
jącym łatwe zakleszczenie haka w kłodzie. Z najlepszej gatun-
kowo stali hartowanej. Uchwyt z tworzywa sztucznego.

Dźwignia do przemieszczania kłód

Nr kat.

ca. 3.600 g 0000 881 2604

Do przemieszczania kłód, specjalnie przystosowana do  
twardego drewna. Dodatkowe zęby zapewniają stabilność 
chwytu. Stożkowa tuleja, ręcznie kuty hak i jesionowe  
stylisko, ok. 3.600 g.

Hak do obracania drewna

Nr kat.

ca. 1.500 g 0000 881 2601

Do obracania kłód. Kuta, ze stali typu CV. Trzystopniowa  
regulacja rozmiaru dzięki specjalnemu zagłębieniu, możliwość 
zastosowania do kłód o różnych średnicach. Do miękkiego i 
twardego drewna, ok. 1500 g.

Hak do drewna

Nr kat.

0000 881 2900

Do podnoszenia, transportowania i układania drewna stoso-
wego. Z uchwytem w kształcie litery D powlekanym tworzy-
wem sztucznym.

Kleszcze samozaciskowe

Nr kat.

Średnica 20 cm 0000 881 3002 p

Do przemieszczania kłód. Uchwyt wygięty pod kątem 90 
stopni, umożliwiający wygodne i komfortowe ciągnięcie kłód. 
Hartowane ostrza, średnica 20 cm.

Nr kat.

Średnica 18,5 cm 0000 881 3004 p

Kute kleszcze samozaciskowe z hartowanymi ostrzami. Wysokiej 
jakości, ergonomiczny uchwyt 2-częściowy z korka i tworzywa 
sztucznego. Wyżłobienia na palce na uchwycie, średnica 18,5 cm.

Sierp

Nr kat.

37,5 cm 900 g 0000 881 3500

Do usuwania mniejszych zarośli, gałęzi i krzewów. Odkuwany, 
ze szlifowanym ostrzem.

Sierp jednoręczny

Nr kat.

74 cm 1.500 g   0000 881 3501

Lekki sierp do prześwietlania krzewów, zarośli i mniejszych 
gałęzi. Z dwustronnym ostrzem i osłoną klingi, wraz ze  
styliskiem z drewna hickory o długości 45 cm.

Sierp jednoręczny

Nr kat.

60 cm 650 g  0000 881 3300

Lekkie, poręczne narzędzie do okrzesywania krzaków, krze-
wów i mniejszych drzew. Ostrze wykonane ze specjalnej  
stali. Ze styliskiem z drewna jesionowego.

Sierp szwajcarski

Nr kat.

43 cm 650 g  0000 881 3400 p

Specjalny sierp odpowiedni do pielęgnacji młodych roślin i 
usuwania niskiej roślinności. Z wygodnym, skórzanym uchwy-
tem ochronnym.
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NOWOŚĆ Topór

Nr kat.

40 cm 600 g 0000 881 1969 p

Lekki topór do prac związanych z okrzesy-
waniem i łupaniem mniejszych szczap. Z 
jesionowym styliskiem.

Topór

Nr kat.

38 cm 800 g 0000 881 1912 p

Uniwersalne zastosowanie przy pracach 
leśnych i ogrodniczych. Z jesionowym 
styliskiem.

Siekiera do łupania

Optymalne łupanie drewna przy niewielkim 
nakładzie sił dzięki ostrzu w formie klina.

Nr kat.

50 cm 1.250 g* 0000 881 1914 p

Z jesionowym styliskiem.

Nr kat.

50 cm 1.550 g** 0000 881 1949 p

Ze styliskiem z drewna hickory, z  tulejką 
chroniącą i płytką zabezpieczającą.

Nr kat.

70 cm 1.250 g 0000 881 1917 p

Z jesionowym styliskiem.

NOWOŚĆ Siekiera

Nr kat.

70 cm 1.000 g 0000 881 1971 p

Lekka siekiera do okazjonalnych prac w 
lesie i ogrodzie. Z jesionowym styliskiem.

196

Topór 1926

Długość Ciężar

ca. 40 cm 700 g

Nr kat.

0000 881 1966
Osłona ostrza ze skóry.

Siekiera 1926

Długość Ciężar

ca. 70 cm 1.200 g

Nr kat.

0000 881 1967
Osłona ostrza ze skóry.

Siekiera do łupania 1926

Długość Ciężar

ca. 80 cm 2.750 g

Nr kat.

0000 881 1968
Osłona ostrza ze skóry.

Topór, siekiera i siekiera do łupania wykonane z wysokiej 
jakości materiałów, ekskluzywny design. Specjalna edycja 
z nadrukiem roku powstania fi rmy STIHL. „1926“ symboli-
zuje tradycję i trwałość marki STIHL. Głowice narzędzi są 
wykonane z wysokiej jakości specjalnej stali i ręcznie od-
kuwane. Styliska z drewna jesionu górskiego, dwukrotnie 
woskowane. Wyjątkowe, ekskluzywne narzędzia ręczne 
dla koneserów. Każdy egzemplarz posiada indywidualnie 
nabijany, unikalny numer seryjny.

NOWOŚĆ Edycja 1926
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Siekiera uniwersalna

Uniwersalne zastosowanie przy pracach  
leśnych i ogrodniczych. Polerowane ostrze.

Nr kat.

70 cm 1.250 g* 0000 881 1901 p

Ze styliskiem z drewna hickory.

Nr kat.

70 cm 1.550 g** 0000 881 1957 p

Ze styliskiem z drewna hickory, z  
tulejką chroniącą przed uderzeniem i 
płytką zabezpieczającą.
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Siekiery, topory i młoty - przeznaczenie

Topór 1926   NOWOŚĆ 0000 881 1966 ++ – – ++ – – – –
Siekiera 1926   NOWOŚĆ 0000 881 1967 ++ + + ++ + – – –
Siekiera do łupania  1926   NOWOŚĆ 0000 881 1968 + + – ++ +++ +++ + ++
Topór   NOWOŚĆ 0000 881 1969 p + – – + – – – –
Topór 0000 881 1912 p ++ – – ++ – – – –
Siekiera do łupania 0000 881 1914 p + – – +++ + – – –

0000 881 1949 p + + – +++ + – – –
0000 881 1917 p + + – +++ + – – –

Siekiera   NOWOŚĆ 0000 881 1971 p ++ + + + – – – –
Siekiera bawarska 0000 881 1935 ++ ++ + ++ + – – –
Siekiera do okrzesywania gałęzi ILTIS 0000 881 1905 p +++ + + ++ + – – –

0000 881 1904 p +++ ++ + ++ + – – –
Siekiera uniwersalna 0000 881 1901 p ++ +++ + ++ + + – –

0000 881 1957 p + +++ ++ ++ + + – –
Siekiera do łupania 0000 881 2008 p + + + ++ ++ + – +

0000 881 2006 p + + – ++ +++ ++ – +
0000 881 2014 p + + – ++ +++ +++ – +

Młot do łupania 0000 881 2009 p – – – + ++ ++ ++ ++
0000 881 2005 – – – + ++ ++ ++ ++
0000 881 2011 p – – – – + ++ +++ +++
0000 881 2007 – – – – + ++ +++ +++
0000 881 2013 – – – – + ++ +++ +++

+ nadaje się ++ wskazany +++ bardzo dobry – nie zalecany
* do tych narzędzi dostępne jest zapasowe stylisko z tuleją chroniącą ** wraz z ważącą 300 g tuleją chroniącą

Siekiera bawarska

Nr kat.

70 cm 1.250 g 0000 881 1935

Do uniwersalnych zastosowań, szerokie 
ostrze. Z jesionowym styliskiem.

Siekiera do okrzesywania gałęzi ILTIS

Do okrzesywania, ścinania i pielęgnacji. Odpo-
wiednia do wszystkich rodzajów twardego 
drewna. Hartowane ostrze gwarantuje wysoką 
wydajność.

Nr kat.

70 cm 800 g 0000 881 1905 p

Ze styliskiem z drewna hickory.

Nr kat.

70 cm 1.200 g* 0000 881 1904 p

Ze styliskiem z drewna hickory, z szerokim ostrzem.
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Młot do łupania

Do łupania. Kute ostrze z hakiem do 
obracania. Wyjątkowo duża powierzchnia 
umożliwiająca niezawodne wbijanie klinów 
aluminiowych i z tworzywa sztucznego.

Nr kat.

85 cm 3.000 g 0000 881 2009 p

Prosty, solidny młot do łupania do zastosowań 
okazjonalnych. Z jesionowym styliskiem.

Nr kat.

85 cm 3.000 g* 0000 881 2005

Ze styliskiem z drewna hickory.

Nr kat.

90 cm 3.300 g** 0000 881 2011 p

Ze styliskiem z drewna hickory, z tulejką 
chroniącą przed uderzeniem i płytką 
zabezpieczającą.

Nr kat.

90 cm 3.800 g** 0000 881 2013

Ze styliskiem z drewna hickory, z tulejką 
chroniącą przed uderzeniem i płytką zabez-
pieczającą.

Wyposażenie dodatkowe

   Asortyment narzędzi ręcznych do precyzyj-
nych pomiarów podczas prac leśnych

 Spray i kreda do znakowania

   Praktyczne futerały zapewniające 
wygodny dostęp do narzędzi  

Taśma miernicza STIHL

Siekiera do łupania 

Optymalne łupanie drewna przy niewielkim 
nakładzie sił dzięki ostrzu w formie klina.

Nr kat.

75 cm 1.800 g 0000 881 2008 p

Z jesionowym styliskiem.

Nr kat.

80 cm 2.500 g* 0000 881 2006 p

Z jesionowym styliskiem.

Nr kat.

80 cm 2.800 g** 0000 881 2014 p

Ze styliskiem z drewna hickory, z tulejką chroniącą 
przed uderzeniem i płytką zabezpieczającą.

*  do tych narzędzi dostępne jest zapasowe stylisko z tuleją chroniącą
** wraz z ważącą 300 g tuleją chroniącą 

Wskazówki dotyczące zastosowania znajdziecie Państwo 
w tabeli na stronie 197.
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Średnicomierz

Nr kat.

Dł. pomiaru 32 cm 0000 881 0910

Do mierzenia średnicy. Nielegalizowany, zakres pomiaru  
32 cm.

Taśma miernicza

Nr kat.

Długość 15 m 0000 881 0802

Automatic Plus: automatycznie zwijana, łatwe napinanie, w 
obudowie z tworzywa sztucznego.

Nr kat.

Długość 15 m 0000 881 0800 p

Długość 20 m 0000 881 0804 p

Długość 25 m 0000 881 0801 p

Automatycznie zwijana, w trwałej obudowie z metalu.

Kieszeń na taśmę mierniczą

Nr kat.

0000 881 0701

Do wszystkich taśm mierniczych STIHL. Z mocnego  
tworzywa sztucznego.

Obcęgi do naprawy taśmy mierniczej

Nr kat.

0000 881 0880 p

W zestawie 500 nitów.

Średnicomierz z lekkiego metalu

Nr kat.

Dł. pomiaru   60 cm 0000 881 0924 p

Dł. pomiaru   80 cm 0000 881 0925 p

Dł. pomiaru 100 cm 0000 881 0926 p

Do mierzenia średnicy. Nielegalizowany anodowany  
na kolor złoty.

Ryśnik

Nr kat.

Długość ostrza 8,5 cm 0000 881 1400 p

Do znakowania drzew. Składane ostrze, możliwość  
schowania w kieszeni spodni lub kurtki.

Ryśnik z przymiarem

Nr kat.

Długość 100 cm 0000 881 1300

Decymetrowa podziałka.

Ryśnik z przymiarem

Nr kat.

Długość 100 cm 0000 881 1200

Z drewna bukowego, z ostrzem i nieruchomym ryśnikiem, 
decymetrowa podziałka.
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Ryśnik/średnicomierz

Nr kat.

Długość 100 cm 0000 881 1000

Z lekkiego metalu, z ruchomym ryśnikiem i dodatkowym 
ogranicznikiem do pilarki spalinowej, jednocześnie średnico-
mierz o podziałce do 40 cm.

NOWOŚĆ Spray do znakowania ECO

Nr kat.

Pomarańczowa 0000 881 1787 p

Czerwona 0000 881 1789 p

Żółta 0000 881 1790 p

Zielona 0000 881 1791 p

Niebieska 0000 881 1792 p

Biała 0000 881 1793 p

Wysokiej jakości, mrozoodporny, ekologiczny spray do 
trwałego znakowania. Intensywne kolory pigmentów i duża 
zdolność krycia. Wyjątkowo trwały i stale widoczny rów-
nież w przypadku stosowania na wilgotnym i zamarznię-
tym podłożu. Spoiwo z surowców odnawialnych, w 100% 
podlegające biodegradacji. Bezzapachowy i bardzo wydaj-
ny. Wyróżniony przez KWF. Puszka 500 ml. 

Futerał na farbę w sprayu ECO

Nr kat.

0000 881 0519 p

Z przelotką na pas. Wygodne mocowanie pojemnika z farbą 
do paska. Większy komfort dzięki tylnej ściance ze sztywne-
go tworzywa sztucznego (z izolacją i wyściółką).

Uchwyt do farby w sprayu ECO

Nr kat.

0000 881 1788 p

Pozwala uniknąć zabrudzenia rąk podczas znakowania 
drzew.

Taśma do znakowania

Nr kat.

Niebieska 0000 881 1700
Czerwona 0000 881 1701

Zielona 0000 881 1702

Żółta 0000 881 1703

Pomarańczowa 0000 881 1704

Biała 0000 881 1705

Z papieru odpornego na rozerwanie, nieszkodliwa  
dla środowiska

Laser 2-w-1

Nr kat.

Dla MS 171, MS 181, MS 211 1139 400 0200 p

Dla MS 261, MS 271, MS 291 1141 400 0200 p

Dla MS 231, MS 241, MS 251 1143 400 0200 p

Innowacyjne rozwiązanie pomocne przy ścince drzew.  
Laser 2-w-1 to jednocześnie wskaźnik kierunku padania 
drzewa i narzędzie pomocnicze przy przycinaniu. Umożliwia 
przycinanie drewna bez potrzeby uciążliwego mierzenia. 
Podczas ścinki drzew laser 2-w-1 umożliwia lepsze kontrolo-
wanie cięcia i kierunku padania drzew. Z demonstracyjnym 
filmem na DVD. Do MS 171, MS 181, MS 211, MS 231,  
MS 241, MS 251, MS 261, MS 271 i MS 291. Nieodpowiedni 
dla modeli VW. 
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Marker PRO

Nr kat.

Niebieska 0000 881 1500 p

Czerwona 0000 881 1501 p

Zielona 0000 881 1502 p

Żółta 0000 881 1503 p

Czarna 0000 881 1504 p

Kreda do znakowania do suchego i wilgotnego drewna. Duża 
zawartość pigmentów zapewnia intensywny kolor oraz opty-
malną odporność na warunki atmosferyczne i światło. Duża od-
porność na złamanie. Długość 12 cm. Opakowanie 12 sztuk.

NOWOŚĆ Uchwyt do kredy

Nr kat.

0000 881 1602 p

Nowe wykonanie w kolorze ostrzegawczym.
Z wytrzymałego metalu, obudowa wykonana z twardego i 
bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dla kredy o 
średnicy 11 - 12 mm.

Futerał na uchwyt do kredy

Nr kat.

0000 881 0518 p

Trwały futerał do uchwytu na kredę z przelotką na pas.  
Mocowanie na pasie narzędziowym, izolowany, z podbitką.

Futerał Kombi

Nr kat.

0000 881 0513 p

Do wygodnego przechowywania haków i 
średnicomierzy. Z podbitką.

Nr kat.

0000 881 0514 p

Wygodne przechowywanie klinów i taśmy 
mierniczej. Z podbitką.

Futerał na średnicomierz

Nr kat.

0000 881 0517 p

Sztywny, z tworzywa sztucznego (z  
izolacją i wyściółką), skórzana wygodna 
kieszeń.

Futerał na narzędzia

Nr kat.

0000 881 0516 p

Z elastycznego PCV, tylna strona wyście-
łana pianką. Skórzane kieszonki do prze-
chowywania niewielkich narzędzi, taśmy 
mierniczej oraz z kieszonką na art. pierw-
szej pomocy.

Futerał

Nr kat.

0000 881 0515 p

Na kleszcze samozaciskowe lub hak, z  
wyściełaną podbitką.

Skórzany pas narzędziowy

Nr kat.

Brązowy 0000 881 0600 p

Czarny 0000 881 0602 p

W całości ze skóry bydlęcej, długość 125 cm, szerokość  
4 cm, z dwoma bolcami.
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Okulary ochronne, hełmy i nauszniki przeciwhałasowe, ochrona przed  

przecięciem, komfortowa odzież robocza, doskonałe rękawice, solidne  

buty – STIHL oferuje znakomite środki ochrony indywidualnej odpowiednie 

do każdej sytuacji. Od stóp do głów. Aby wykonać zadanie w pełnej  

koncentracji i poczuciu komfortu.

Odzież robocza ze spodniami z wkładką chroniącą przed przecięciem 205 – 211

Odzież robocza ze spodniami z wkładką chroniącą przed przecięciem, przegląd 212 – 213

Nogawice z ochroną przed przecięciem  214

Ocieplana odzież robocza 215

Odzież z ochroną przed przecięciem i odzież z elementami odblaskowymi 216 – 217

Bielizna robocza 217 – 219

Odzież robocza 220 – 221

Tabele rozmiarów 222

Obuwie robocze bez zabezpieczenia przed przecięciem  223 

Obuwie z zabezpieczeniem przed przecięciem do pracy pilarką łańcuchową, przegląd 224 – 226 

Osłona twarzy i nauszniki przeciwhałasowe 227 – 228

Hełmy 229 – 231

Hełmy – przegląd 232 – 233

Nauszniki przeciwhałasowe i okulary ochronne 234 – 235

Rękawice 236 – 237

Środki ochrony indywidualnej

Ochrona i osłona.  
Od stóp do głów.
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Środki ochrony indywidualnej

Klasy zabezpieczenia przed przecięciem

Poziom zabezpieczenia/Klasa 0 (=̂ 6 m/s*) – – –

Poziom zabezpieczenia/Klasa 1 (=̂ 20 m/s*)

Poziom zabezpieczenia/Klasa 2 (=̂ 24 m/s*) – – –

Poziom zabezpieczenia/Klasa 3 (=̂ 28 m/s*) – – – –
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*  Prędkości piły łańcuchowej w warunkach testowych nie mogą być odniesione w stosunku 1 : 1 do zastosowań w praktyce. (Maksymalna prędkość piły łańcuchowej nie może być brana pod uwagę.)

Innowacyjne

Z gwarancją  
bezpieczeństwa STIHL

Dobrze zaprojektowane

Przyjazne dla użytkownika

2

1

3

4

Środki ochrony indywidualnej nie zabezpieczają całkowicie przed obrażeniami ciała oraz nie zastępują prawidłowych technik 
pracy. Dlatego przestrzegać należy bezwzględnie wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi urządzeń mechanicznych  
oraz wyposażenia ochronnego oraz krajowych przepisów BHP.
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Odzież robocza ze spodnia-
mi z wkładką chroniącą 
przed przecięciem

  Dla drwali, właścicieli lasów i ogrodów 

  Optymalna ochrona podczas 
prac leśnych

  Duży wybór różnych modeli

  Duży komfort noszenia dzięki 
innowacyjnym materiałom i 
starannemu wykonaniu

STIHL ADVANCE PLUS

1   Gwarancja bezpieczeństwa STIHL  
  Bezpieczeństwo produktów to w fi rmie STIHL najwyższy 

priorytet. Duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym (po-
marańczowy) i elementy odblaskowe zapewniają doskonałą 
widzialność. Nasza zaawansowana technologicznie wkładka 
antyprzecięciowa chroni niezawodnie w niebezpiecznych 
sytuacjach. Abyście Państwo mogli zawsze polegać na 
niezawodnej jakości STIHL, badamy nasze produkty pod 
kątem surowych wewnętrznych wymagań STIHL. Produkty 
STIHL podlegają również regularnym kontrolom przez 
certyfi kowane instytucje europejskie. Dodatkowo działamy 
w ścisłej koordynacji z naszymi dostawcami, u których 
przeprowadzamy regularne audyty.

2   Innowacyjne 
  Nasze środki ochrony indywidualnej wyróżniają wyjątkowe 

rozwiązania funkcjonalne made by STIHL i stworzone przez 
nas materiały. Na przykład wytrzymałe włókna Hightech. 
Stanowią one niezawodne zabezpieczenie przed działaniem 
wody, wiatru i niskich temperatur. Niezależnie od tego, jak 
ciężko pracujecie, odzież ochronna i robocza STIHL zawsze 
gwarantuje wysoki komfort i dobre samopoczucie.

3   Dobrze zaprojektowane 
  Nasza odzież robocza kryje w sobie wiele przemyślanych 

rozwiązań technicznych. Nasi inżynierowie przekształcają 
wymagania użytkowników naszych produktów w praktycz-
ne rozwiązania. Na przykład indywidualna regulacja otwo-
rów wentylacyjnych zapewniająca optymalny komfort czy 
wytrzymała tkanina w strefach narażonych na największe 
zużycie, jak kolana czy łokcie. 

4   Przyjazne dla użytkownika
  Odzież ochronną STIHL można prać w temperaturze nawet 

60 stopni. Aby naszą odzież można było nie tylko łatwo 
prać, ale również chętnie nosić,  sprawdzamy wartość użyt-
kową naszych produktów w licznych testach. W tym wypad-
ku szczególną uwagę zwracamy na komfort noszenia i swo-
bodę ruchów, które zapewniają elastyczne materiały, 
wygodne ściągacze spodni i elastyczne wstawki w tylnej 
części spodni.

Strefy zabezpieczenia przed przecięciem w 
spodniach z wkładką antyprzecięciową

Więcej informacji na temat po-
ziomu zabezpieczenia przed 
przecięciem znajdziecie Pań-
stwo w rozdziale „Doskonała 
technika w szczegółach“ od 
strony 256.

 Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposaże-
nia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje 
oraz wskazówki znajdziecie Państwo od strony 250 oraz w 
Internecie pod adresem  www.stihl.pl. 

Wzór A Wzór C
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Środki ochrony indywidualnej

Kurtka

Kolor antracytowy/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 883 49.. p

Duża powierzchnia kurtki w kolorze ostrzegawczym (por. z  
EN 471) zapewniająca lepszą widoczność. Indywidualna  
regulacja szerokości mankietu. Wiele praktycznych kieszeni 
np. kieszeń na piersiach zapinana na rzepy, kieszeń na telefon  
komórkowy i dwie kieszenie boczne. Otwory wentylacyjne  
z przodu. Zakryty zamek błyskawiczny. Duże logo STIHL na 
plecach.

Spodnie

Kolor antracytowy/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

44 – 64 0000 883 47..

Wygodne spodnie z widocz-
nymi elementami w kontrasto-
wych kolorach. Zatwierdzona 

ochrona antyprzecięciowa (EN 381, wzór 
A, poziom zabezpieczenia 1 =̂ 20 m/s), 
pas z guzikami do przypięcia szelek. Wy-
profilowane strefy kolan zapewniające 
dużą swobodę ruchu. Praktyczne roz-
wiązania do przechowywania drobia-
zgów i narzędzi: kieszeń tylna, kieszeń 
na metrówkę i dwie kieszenie boczne.

Spodnie typu ogrodniczki

Kolor antracytowy/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

44 – 64� 0000 883 48.. p

Dopasowane spodnie typu 
ogrodniczki z wyraźnymi kon-
trastowymi kolorowymi 

wstawkami. Wkładka antyprzecięciowa 
(EN 381, wzór A), wyprofilowane kolana, 
zapięcie na guziki z boku umożliwiające 
indywidualne dostosowanie szerokości i 
rozporek zapinany na guziki. Praktyczne 
rozwiązania do przechowywania drobia-
zgów i narzędzi: kieszeń w klapie, kie-
szeń tylna, kieszeń na metrówkę i dwie 
kieszenie boczne. 

Odzież robocza ECONOMY PLUS

Przygotować drewno kominkowe z gwarancją  

bezpieczeństwa? Dopasowana odzież robocza  

STIHL ECONOMY PLUS zawsze oferuje doskonałą 

ochronę. Spodnie są wyposażone w ochronę przed  

przecięciem, odzież robocza doskonale zabezpiecza 

przed zimnem. Dzięki dużym powierzchniom kurtki  

w kolorze ostrzegawczym będziecie Państwo zawsze 

doskonale widoczni.

� dostępne również w rozmiarach pośrednich
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Odzież robocza STANDARD

Zalety solidnej odzieży roboczej STIHL STANDARD do-

ceniają posiadacze dużych powierzchni zielonych lub la-

sów. Odzież jest wygodna, nieprzemakalna i doskonale 

chroni przed zimnem. Sprawdzone zabezpieczenie przed 

przecięciem w spodniach oraz duże powierzchnie w ko-

lorze ostrzegawczym na zielonej tkaninie Beaver-Nylon® 

zapewniają bezpieczeństwo podczas pracy.

Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar: Tabela rozmiarów  
znajduje się na stronie 222

Kurtka

Kolor zielony/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 883 35..

Wyjątkowo wytrzymała kurtka z dużą powierzchnią w kolorze 
ostrzegawczym (por. z EN 471). Otwory wentylacyjne gwaran-
tujące odpowiednią temperaturę wewnątrz, wyprofilowana 
strefa łokci zapewniająca dużą swobodę ruchów. Możliwość 
indywidualnego dostosowania dzięki regulacji szerokości 
mankietów zapinanych na rzepy i regulacji szerokości dolnej 
części kurtki. Zakryty zamek błyskawiczny, dwie kieszenie na 
piersiach, kieszeń na telefon komórkowy.

Spodnie

Kolor zielony/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

44 – 60 0000 884 65..

Szczególnie wytrzymałe kla-
syczne spodnie ze sprawdzo-
nym zabezpieczeniem przed 

przecięciem (EN 381, wzór A, poziom 
zabezpieczenia 1 =̂ 20 m/s) i widoczny-
mi wszywkami w kolorze jaskrawo po-
marańczowym. Praktyczne rozwiązania 
do przechowywania drobiazgów i narzę-
dzi: kieszeń tylna, kieszeń na metrówkę i 
dwie kieszenie boczne.

Spodnie typu ogrodniczki

Kolor zielony/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

40 – 64� 0000 884 64..

Szczególnie wytrzymałe 
spodnie typu „ogrodniczki” ze 
sprawdzonym zabezpiecze-

niem przed przecięciem (EN 381, wzór 
A, poziom zabezpieczenia 1 =̂ 20 m/s)  
i kontrastowymi wszywkami w kolorze 
jaskrawo pomarańczowym. Elastyczne 
szelki, osłona nerek i boczna regulacja 
szerokości zapewniająca dużą wygodę. 
Praktyczne przechowywanie: kieszeń w 
klapie z zamkiem błyskawicznym, kie-
szeń tylna i kieszeń na metrówkę.
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Środki ochrony indywidualnej

Odzież robocza MICROFASER

Kiedy świeci słońce a powietrze jest rozgrzane, praca w 

lesie staje się wyjątkowo wyczerpująca. Lekka odzież  

robocza STIHL MICROFASER wykonana z przewiewnej 

tkaniny została zaprojektowana specjalnie do prac w  

takich warunkach. Otwory wentylacyjne w kurtce i  

regulowane otwory wentylacyjne w nogawkach spodni 

umożliwiają optymalną cyrkulację powietrza. Elastyczne 

szelki i elastyczne wstawki w spodniach zapewniają 

większą swobodę ruchów.

Kurtka

Kolor morski/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 883 39..

Wyjątkowo lekka i przewiewna kurtka z dużą powierzchnią 
w kolorze ostrzegawczym (por. z EN 471) zapewniająca do-
brą widoczność. Otwory wentylacyjne w strefie pach oraz z 
przodu i z tyłu. Regulacja szerokości rękawa za pomocą rze-
pów, regulacja szerokości części tylnej za pomocą zatrza-
sków w dolnej części kurtki. Dwie kieszenie na piersiach, 
kieszeń na telefon komórkowy, kieszeń na rękawie.

Do wyczerpa-
nia zapasów

Spodnie

Kolor morski

Rozmiar Nr kat.

44 – 60 0000 883 89..

Wyjątkowo lekkie, przewiew-
ne spodnie do pracy przy 
wysokich temperaturach.  

Z wkładką antyprzecięciową (EN 381, 
wzór A, poziom zabezpieczenia  
1 =̂ 20 m/s) i regulacją otworów  
wentylacyjnych z tyłu. Kieszeń tylna, 
elastyczne  wstawki z tyłu, kieszenie 
boczne, kieszeń na metrówkę i dwie  
dodatkowe kieszenie boczne. 

Do wyczerpa-
nia zapasów

Spodnie typu ogrodniczki

Kolor morski

Rozmiar Nr kat.

40 – 64� � 0000 883 88..

Lekkie, przewiewne z wkład-
ką antyprzecięciową (EN 381, 
wzór A) i regulacją otworów 

wentylacyjnych z tyłu. Praktyczne  
rozwiązania do przechowywania  
drobiazgów: kieszeń w klapie z zamkiem 
błyskawicznym, kieszeń tylna, dwie  
kieszenie boczne i kieszeń na metrówkę.

Do wyczerpa-
nia zapasów

� dostępne również w rozmiarach pośrednich � dostępne również w wersji na miarę
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Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar: Tabela rozmiarów znajduje się na stronie 222

Odzież robocza DYNAMIC

Każdy, kto codziennie pracuje pilarką łańcuchową, docenia 

maksymalną swobodę ruchów i profesjonalny poziom za-

bezpieczenia. Wszystko to zapewnia dopasowana odzież 

robocza STIHL DYNAMIC. Dzięki elastycznym wstawkom 

oraz wyprofilowanym strefom łokci i kolan odzież dopaso-

wuje się odpowiednio i nie ogranicza ruchów. Otwory wen-

tylacyjne zamykane na zamek błyskawiczny na kurtce i 

spodniach odpowiednio regulują temperaturę. Materiał od-

porny na rozerwanie umożliwia pracę także w kolczastych 

zaroślach.

Spodnie

Kolor antracytowy/pomarańczowy  
Poziom zabezpieczenia 1 (=̂  20 m/s)

Rozmiar Nr kat.

46 – 60 0000 885 03..

Kolor antracytowy/pomarańczowy 
Poziom zabezpieczenia 2 (=̂  24 m/s)

Rozmiar Nr kat.

44, 48, 52,  
56, 60, 64

 
0000 885 06.. p

Komfortowe spodnie z zatwierdzonym zabezpiecze-
niem przed przecięciem (EN 381, wzór A, dostępne 
z poziomem zabezpieczenia 1 =̂ 20 m/s i  

2 =̂ 24 m/s). Strefa kolan profilowana i podwójnie wzmocnio-
na. Część przednia z wytrzymałego materiału Beaver Extrem. 
Dodatkowe wzmocnienie z przewiewnego materiału odporne-
go na rozdarcie.

Kurtka

Kolor antracytowy/ 
pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

XS – XXXL� 0000 885 09.. p

Bardzo wygodna kurtka w doskonale widocznym kolorze pomarań-
czowym ostrzegawczym (por. z EN 471) w rozmiarach XS-XXXL. 
Na kołnierzu materiał soft shell. Komfortowa wstawka ze stretchu 
na plecach. Profilowane strefy łokci. Elastyczne ściągacze rękawów. 
Doskonała wentylacja dzięki otworom wentylacyjnym na zamek 
błyskawiczny w strefie pach. Cztery praktyczne kieszenie.

Dostępna także w 
rozmiarze XS

Spodnie typu ogrodniczki

Kolor antracytowy/ 
pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

44 – 64� � 0000 885 04..

Kolor antracytowy/ 
pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 05..

Komfortowe spodnie typu „ogrodniczki” z  
zatwierdzonym zabezpieczeniem przed  
przecięciem (EN 381, wzór A i C, poziom  
zabezpieczenia 1 =̂ 20 m/s). Strefa kolan  
profilowana i podwójnie wzmocniona. Część 
przednia z wytrzymałego materiału Beaver 
Extrem. Dodatkowe wzmocnienie z przewiew-
nego materiału odpornego na rozdarcie.
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Odzież robocza ADVANCE

Profesjonalne prace leśne wymagają niezawodnych  

rozwiązań. W lesie każdy gram wagi urządzenia, wyposa-

żenia i odzieży ma znaczenie. Odzież robocza STIHL  

ADVANCE to wyjątkowo lekki model. 6-warstwowy  

materiał antyprzecięciowy Hightech sprawia, że odzież 

 robocza ADVANCE jest o 20% lżejsza niż zwykła leśna 

odzież robocza. Wysoce elastyczna tkanina wierzchnia  

Schoeller®-Dynamic jest wyjątkowo przewiewna i  

gwarantuje niezawodną, długotrwałą nieprzemakalność.

Kurtka

Kolor antracytowy/ 
pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 883 87..

Kurtka wykonana z elastycznego materiału, przewiewna  
i wygodna. Kieszeń zewnętrzna z suwakiem, kieszeń na  
telefon, dwie kieszenie wewnętrzne. Zamek błyskawiczny z 
przodu kurtki i dodatkowe zapinanie na guziki. Możliowość 
regulacji szerokości rękawów.

Spodnie

Kolor antracytowy/czarny

Rozmiar Nr kat.

46 – 60�� 0000 885 46..

Wyjątkowo elastyczne,  
wygodne i przewiewne 
spodnie  

z zatwierdzonym zabezpieczeniem przed 
przecięciem (EN 381, wzór A, poziom  
zabezpieczenia 1 =̂ 20 m/s). Zabezpie-
czenie przed rozdarciem i wilgocią dzięki  
Action Arctic w przedniej części nogawki. 
Praktyczne podczas pracy: kieszeń tylna 
z zamkiem błyskawicznym, kieszeń na 
wysokości ud, podwójna kieszeń na na-
rzędzia i kieszeń na telefon komórkowy.

Spodnie ADVANCE są dostępne również  
bez zabezpieczenia przed przecięciem  
(patrz strona 217).

Spodnie typu ogrodniczki

Kolor antracytowy/czarny

Rozmiar Nr kat.

46 – 60�� 0000 885 41..

Bardzo elastyczne, wygodne  
i wyjątkowo przewiewne 
spodnie typu „ogrodniczki”  

z zabezpieczeniem przed przecięciem 
(EN 381, wzór A, poziom zabezpieczenia 
1 =̂ 20 m/s). Bardzo szerokie, stabilne 
szelki. Zabezpieczenie przed rozdarciem i 
wilgocią dzięki Action Arctic w przedniej 
części nogawki. Praktyczne podczas pra-
cy: kieszeń tylna i kieszeń w klapie na za-
mek błyskawiczny, kieszeń na wysokości 
ud, podwójna kieszeń na narzędzia i  
kieszeń na telefon komórkowy.

� dostępne również w wersji na miarę �  Dostępne również w rozmiarach pośrednich 98-106 i 25-30
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Odzież robocza ADVANCE PLUS

Odzież robocza ADVANCE PLUS została stworzona z  

myślą o profesjonalistach, którzy stawiają najwyższe wy-

magania wobec swojego wyposażenia. Dzięki specjalnym 

włóknom oferuje wyjątkowo lekką wkładkę antyprzecię-

ciową. Trwała tkanina Ripstop Schoeller®-dryskin to mate-

riał nieprzemakalny i wysoce elastyczny. Strefy wyjątkowo 

narażone na zużycie, takie jak kolana i łokcie, zostały do-

datkowo wzmocnione specjalnym materiałem odpornym 

na rozerwanie. Ze względu na fason idealna dla kobiet.

Spodnie

Kolor antracytowy/czarny

Rozmiar Nr kat.

46 – 60�� 0000 883 55..

Wytrzymałe, elastyczne i 
przewiewne spodnie z za-
twierdzonym zabezpiecze-

niem przed przecięciem (EN 381, wzór 
A, poziom zabezpieczenia 1 =̂ 20 m/s). 
Dzięki 6-warstwowej wkładce antyprze-
cięciowej Hightech wykonanej ze spe-
cjalnych włókien są 20% lżejsze niż 
standardowe spodnie robocze. Profilo-
wana, podwójnie wzmocniona i ela-
styczna strefa kolan. Zabezpieczenie 
przed wilgocią i rozdarciem z przodu i z 
tyłu. Różne, praktyczne kieszenie.

Spodnie typu ogrodniczki

Kolor antracytowy/czarny

Rozmiar Nr kat.

46 – 60�� 0000 883 56..

Wytrzymałe, bardzo elastycz-
ne i przewiewne spodnie typu 
„ogrodniczki” z zabezpiecze-

niem przed przecięciem (EN 381, wzór 
A, poziom zabezpieczenia 1 =̂ 20 m/s). 
Dzięki 6-warstwowej wkładce antyprze-
cięciowej Hightech wykonanej ze spe-
cjalnych włókien są o 20% lżejsze niż 
standardowe spodnie robocze. Profilo-
wana, podwójnie wzmocniona i ela-
styczna strefa kolan. Zabezpieczenie 
przed wilgocią i rozdarciem z przodu i z 
tyłu. Różne, praktyczne kieszenie.

Kurtka

Kolor antracytowy/czarny/po-
marańczowy

Rozmiar Nr kat.

XS – XXL 0000 883 86..

Lekka, bardzo elastyczna i przewiewna kurtka, nowoczesny 
design, duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym (por. z 
EN 471), dobrze widoczne odblaskowe logo. Wzmocnione, 
profilowane strefy łokci. Wiele komfortowych rozwiązań:  
wentylacja rękawów, regulacja szerokości na wysokości pasa, 
mankiety zapinane na rzepy i kołnierz soft shell. Praktyczne: 
różne kieszenie na zamek błyskawiczny. 

Dostępna także w 
rozmiarze XS

Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar: Tabela rozmiarów znajduje się na stronie 222
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ECONOMY PLUS

Kurtka 0000 883 49.. p
Materiał wierzchni:  
65 %  poliestru 
35 %  bawełny

Pomarańczowy:  
85 %  poliestru 
15 %  bawełny

– 0,6 ++ – –

Spodnie 0000 883 47.. 9 1,3

Spodnie typu 
ogrodniczki 0000 883 48.. p 9 1,4

STANDARD

Kurtka 0000 883 35..
Materiał wierzchni:  
50 % bawełny
50 %  poliamidu

Pomarańczowy:   
70 %  poliestru
30 %  bawełny

– 0,6 +++ ++ –

Spodnie 0000 884 65.. 9 1,3

Spodnie typu 
ogrodniczki 0000 884 64.. 9 1,4

MICROFASER

Kurtka 0000 883 39..
Materiał wierzchni: 
100 % poliamidu
 
Pomarańczowy:
100 % poliestru

– 0,5 + +++ –

Spodnie 0000 883 89.. 9 1,3

Spodnie typu 
ogrodniczki 0000 883 88.. 9 1,4

DYNAMIC

Kurtka 0000 885 09.. p
Materiał wierzchni:   
70 % poliamidu
30 % bawełny

Pomarańczowy:   
70 % poliestru
30 % bawełny

– 0,7 ++ ++ –

Spodnie
0000 885 03..

 
0000 885 06.. p

8
8

1,4
1,5

Spodnie typu 
ogrodniczki

0000 885 04..
0000 885 05..

8
8

1,5
1,9

ADVANCE

Kurtka 0000 883 87..
Materiał wierzchni:  
 93 % poliamidu
  7 % elastanu

Pomarańczowy:   
89 % poliestru
11 % elastanu

– 0,7 ++ +++ 40+

Spodnie 0000 885 46.. 6 1,1

Spodnie typu 
ogrodniczki 0000 885 41.. 6 1,3

ADVANCE PLUS
 

Kurtka 0000 883 86..
Materiał wierzchni:   
 90 % poliamidu
10 % elastanu

Pomarańczowy:   
89 % poliestru
11 % elastanu

– 0,8 +++ +++ 40+

Spodnie 0000 883 55.. 6 1,2

Spodnie typu 
ogrodniczki 0000 883 56.. 6 1,3
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80 ++ + – – – – antracytowy/pomarańczowy RF – –

1 Wzór A antracytowy/pomarańczowy RF – –

1 Wzór A antracytowy/pomarańczowy RF –

80 +++ + – – – – – zielony/pomarańczowy CF – –

1 Wzór A zielony/pomarańczowy CF – –

1 Wzór A zielony/pomarańczowy CF –

60 – ++   
(częściowo)

– – – morski/pomarańczowy CF – –

1 Wzór A morski CF – –

1 Wzór A morski CF

80 + ++   
(częściowo)

– – antracytowy/pomarańczowy RF –

1 
2

Wzór A antracytowy/pomarańczowy RF – –

1 Wzór A 
Wzór C antracytowy/pomarańczowy RF

– –

– + ++ – – antracytowy/pomarańczowy SF – –

1 Wzór A antracytowy/czarny SF ***

1 Wzór A antracytowy/czarny SF ***

– + +++ – – antracytowy/czarny/ 
pomarańczowy SF – –

1 Wzór A antracytowy/czarny SF ***

1 Wzór A antracytowy/czarny SF ***
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Nogawice z ochroną 
przed przecięciem

Nogawice ochronne STIHL

Nogawice z ochroną przed przecięciem

Kolor zielony

Rozmiar Nr kat.

S – M (46 – 52) 0000 884 0858

L – XL (54 – 60) 0000 884 0859

XXL (62 – 64) 0000 884 0855

Z regulacją długości, zapięcie 
na zamek błyskwiczny. 
50 % Bawełna, 50 % Nylon. 

EN 381, Poziom ochrony 1 (=̂ 20 m/s), 
Wzór C. 

Kolor niebieski

Rozmiar Nr kat.

S – M (46 – 52) 0000 885 0858

L – XL (54 – 60) 0000 885 0859

Z regulacją długości, zapięcie 
na zamek błyskawiczny. 65% 
poliestru, 35% bawełny. 

EN 381, poziom ochrony 1 (=̂ 20 m/s), 
wzór C. 

Kolor pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – M (46 – 52) 0000 884 0868

L – XL (54 – 60) 0000 884 0869

XXL (62 – 64) 0000 884 0879

Z regulacją długości, zapięcie 
na zamek błyskawiczny. 85 % 
poliestru, 15 % bawełny.

EN 381, wzor C. Poziom ochrony 
1 (=̂ 20 m/s)

Osłona przednia z ochroną przed przecięciem

Kolor zielony

Rozmiar Nr kat.

L – XL (54 – 60) 0000 884 0857 p

Regulacja długości, klamry 
z tworzywa, zintegrowany 
 pasek. 50 % Bawełna, 

50 % Nylon. EN 381, Poziom ochrony 
1 (=̂ 20 m/s), Wzór A.

   Do prac pilarką łańcuchową

   Wygodne, szybkie nakładanie 
na odzież roboczą

   Możliwość dopasowania do indywidual-
nych potrzeb użytkowników

Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar: Tabela rozmiarów znajduje 
się na stronie 222
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Ocieplana kurtka STIHL RAINTEC

Ocieplana kurtka ADVANCE

Kolor antracytowy/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 54..

Wyjątkowo wytrzymała, z kapturem i 
wentylacją, bardzo elastyczna i miękka. 
Szwy w znacznej części zgrzewane. 
Zakryty zamek błyskawiczny z przodu.

Ocieplana kurtka RAINTEC

Kolor czarny/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 11..

  Przewiewna, ocieplana kurtka ze zgrze-
wanymi szwami i wodoszczelnymi 
zamkami błyskawicznymi. Długie 
szczeliny wentylacyjne pod pachami.

Dobra widoczność dzięki dużym powierzchniom kurtki w poma-
rańczowym kolorze ostrzegawczym i odblaskowe wypustki oraz 
duże, odblaskowe logo STIHL na plecach. Kołnierz soft shell z re-
gulacją szerokości. Chowany kaptur z daszkiem. Spełnia wymogi 
normy EN 343 Klasa 3 (najwyższa) w zakresie przewiewności: 
RET < 18 m2 PA/W i wodoszczelności: WS >13 m.

Ocieplane spodnie RAINTEC

Kolor czarny/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 10..

  Funkcjonalny, przewiewny materiał 
wierzchni. Zamki błyskawiczne do 
wentylacji na wysokości ud i zamek 
błyskawiczny z boku ułatwiający nakła-
danie spodni. Otwory wentylacyjne na 

wysokości bioder z dostępem do spodni roboczych. Spraw-
dzone zabezpieczenie przed kolcami z materiału Action 
Arctic w strefach najbardziej narażonych na uszkodzenie. 
Praktyczna kieszeń na wysokości uda. Spełnia wymogi nor-
my EN 343 klasa 3 (najwyższa) w zakresie przewiewności: 
RET < 18 m2 PA/W i wodoszczelności: WS > 13 m.

Ocieplane spodnie ADVANCE

Kolor antracytowy/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 55..

Ekstremalnie wytrzymałe, wentylowa-
na strefa pasa. Bardzo elastyczny, gład-
ki materiał. Zamki błyskawiczne przy 
nogawkach umożliwiają wygodne 
przekładanie spodni.

   Dla tych wszystkich, którzy pracują na ze-
wnątrz bez względu na warunki pogodowe

  Najwyższy poziom ochrony przed 
deszczem, wiatrem i śniegiem

  Nosić na odzieży roboczej z zabezpiecze-
niem przed przecięciem

Ocieplana odzież robocza
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Odzież z ochroną przed 
przecięciem i odzież z 
elementami odblaskowymi

STIHL FS PROTECT471

Kurtka z zabezpieczeniem przed przecięciem 
i elementami odblaskowymi

Kolor pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

48 – 64 0000 885 75..

Dwie kieszenie na piersiach, z pasa-
mi odblaskowymi i w jaskrawym 
kolorze, wkładka antyprzecięciowa 
w strefi e klatki piersiowej, barków 
i rąk. 85% poliestru, 15% bawełny. 
Tkanina wierzchnia i pasy odblasko-
we wg EN 471. EN 381, poziom 
zabezpieczenia 1 (=̂ 20 m/s).

Kurtki z zabezpieczeniem przed przecięciem ADVANCE

Dwie kieszenie na piersiach, dodat-
kowa wkładka antyprzecięciowa w 
strefi e brzucha. Bardzo elastyczny, 
stretchowy materiał wierzchni.

Kolor zielony/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 49..

 EN 381, poziom ochrony 0 
(=̂ 16 m/s).

Kolor antracytowy/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 48..

EN 381, poziom ochrony 1 
(=̂ 20 m/s).

  Do specjalnych zastosowań

 Kurtki do pracy pilarką łańcuchową z 
 zabezpieczeniem przed przecięciem na 
 wysokości klatki piersiowej

   Odzież z elementami odblaskowymi 
zapewniająca dobrą widoczność w słabo 
oświetlonym terenie lub w przypadku 
złych warunków pogodowych

� Dostępne również w wersji na miarę

Spodnie z ochroną przed przecięciem i elementami 
odblaskowymi

Kolor pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

44 – 64� 0000 884 69..

Pasy odblaskowe i jaskra-
wa kolorystyka. Otwory 
wentylacyjne na wysoko-

ści ud. Dostępne również w wersji 
na miarę. 85 % Poliester, 
15 % Bawełna. EN 471 i EN 381, 
Poziom ochrony 1 (=̂ 20 m/s), 
Wzór A.

3
2
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Bielizna robocza

STIHL Koszulka robocza ADVANCE

   Idealna do ciężkich prac fi zycznych

   Przewiewny materiał zapobiega 
poceniu się

  Odprowadzanie wilgoci na zewnątrz

Wskazówka STIHL: 
Odzież z elementami odblaskowymi STIHL łączy w sobie wy-
soki poziom widoczności wg EN 471 i duży komfort noszenia. 
Jest podzielona na trzy klasy. Klasa 3 odpowiada najwyższym 
wymaganiom odnośnie bezpieczeństwa, klasa 1 – najniższym, 
liczba u góry po prawej, obok symbolu kamizelki ostrzegaw-
czej oznacza klasę powierzchni materiału spodniego, liczba 
poniżej – stopień refl eksyjności pasów odblaskowych. W przy-
padku noszenia jednocześnie spodni i kurtki poziom ochrony 
zwiększa się, ponieważ powiększa się powierzchnia odzieży w 
kolorze ostrzegawczym pomarańczowym i powierzchnia pa-
sów odblaskowych.

Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar: Tabela rozmiarów znajduje się na 
stronie 222

Spodnie ochronne do pracy kosą mechaniczną 
FS PROTECT471

Kolor pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

44 – 60 0000 888 61..

Mocne spodnie robocze w ostrze-
gawczym kolorze pomarańczowym 
do pracy w strefach natężonego 
ruchu drogowego. Trwały materiał 
wierzchni. Przewiewna wkładka 
amortyzująca, pasy odblaskowe i 
długie otwory wentylacyjne z tyłu. 
Możliwość zastosowania osłony 
nóg do pracy kosami mechaniczny-
mi. Ze szlufkami na szelki. EN 471, 
klasa zabezpieczenia 2.

2
2

Kurtka ochronna w kolorze ostrzegawczym

Kolor pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 883 26..

2 kieszenie na piersiach z patką, za-
pinane na guzik, kieszeń wewnętrz-
na na piersiach po prawej stronie, 
zakryta listwa z guzikami, mankiety 
zapinane na guzik, z paskami odbla-
skowymi. EN 741.

3
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Funkcjonalne t-shirty LOGGER

Funkcjonalne T-Shirts ACTIVE COTTON ze specjalnymi włók-
nami bawełny, które skutecznie odprowadzają wilgoć od  
ciała i szybko schną. O neutralnym zapachu i wysokim kom-
forcie noszenia, łatwe w pielęgnacji. Wysokiej jakości płaskie 
szwy. Certyfikat jakości wg Oeko-Tex® 100. Pasuje do odzie-
ży ochronnej STIHL w kolorze pomarańczowo-szarym.

LOGGER
antracytowy

Rozmiar Nr kat.

S 0000 883 0214

M 0000 883 0215

L 0000 883 0216

XL 0000 883 0217

XXL 0000 883 0218

Z dekoltem V. Logo STIHL na obu rękawach.

LOGGER
pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S 0000 883 0219

M 0000 883 0220

L 0000 883 0221

XL 0000 883 0222

XXL 0000 883 0223

Z okrągłym dekoltem, dużą powierzchnią w ostrzegawczym  
kolorze pomarańczowym i dużym logo STIHL na plecach.

LOGGER
pomarańczowy/antracytowy

Rozmiar Nr kat.

S 0000 883 0224

M 0000 883 0225

L 0000 883 0226

XL 0000 883 0227

XXL 0000 883 0228

Z okrągłym dekoltem, nadrukiem i dużym logo STIHL na  
plecach.

Bielizna robocza

Podkoszulek, krótki rękaw
Kolor szary

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 82..

Bardzo elastyczny,  
98 % poliestru, 
2 % lycra.

Podkoszulek, długi rękaw
Kolor szary

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 83..

Bardzo elastyczny,  
98 % poliestru, 
2 % lycra.

Kalesony, długie
Kolor szary

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 885 84..

Bardzo elastyczny,  
98 % poliestru,  
2 % lycra.

Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar: Tabela rozmiarów znajdu-
je się na stronie 222
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Bielizna termoaktywna ADVANCE

Stworzona specjalnie z myślą o pracy na świeżym powietrzu, 
z bezszwowymi strefami zapewniającymi ochronę i optymal-
ny komfort noszenia. Doskonałe odprowadzanie wilgoci i 
szybkie schnięcie dzięki zastosowaniu wewnątrz i na ze-
wnątrz różnych materiałów wodoodpornych i pochłaniają-
cych  wilgoć. Trwałe zabezpieczenie z wykorzystaniem jonów 
srebra neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Podkoszulek roboczy,  
długi rękaw, Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

S 0000 888 6048

M 0000 888 6052

L 0000 888 6056

XL 0000 888 6060

XXL 0000 888 6064

Z dużym motywem pilarki, zamek błyskawiczny i przelotka 
na kciuk. Struktura żeberkowa w strefie ramion, łokci i przed-
ramion. 

Legginsy, długie
Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

S 0000 888 5948

M 0000 888 5952

L 0000 888 5956

XL 0000 888 5960

XXL 0000 888 5964

Tylna część nogawek i strefa pośladków ocieplana. Struktura 
żeberkowa w strefie kolan i goleni. Z motywem pilarki.

Ciepłe skarpety

Kolor ciemnoniebieski

Rozmiar Nr kat.

38/39 0000 884 1005

40/41 0000 884 1006

42/43 0000 884 1007

44/45 0000 884 1008

46/47 0000 884 1009

Miękki polar w połączeniu z przyjemną dla skóry bawełną 
chroni stopy przed wychłodzeniem podczas pracy w niskich 
temperaturach.

Kurtka ocieplana

Bardzo ciepła kurtka o całkowicie nowym designie, idealnie 
dopasowana i odpowiednia do prac w niskich temperatu-
rach. Wewnątrz bardzo miękka, wyposażona w izolację ter-
miczną dzięki wewnętrznej warstwie powietrza. Optymalna 
ochrona przed wychłodzeniem, doskonałe odprowadzanie 
wilgoci, m.in. dzięki mniejszej grubości materiału pod pacha-
mi. Wysoki kołnierz, dwie kieszenie boczne oraz mankiet z 
przelotką na kciuk. Badanie wartości użytkowej KWF. 
 

ADVANCE 
Kolor antracytowy/ 
pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 883 79..

COMFORT
Kolor zielony/czarny

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 883 78..

Kamizelka ocieplana

ADVANCE 
Kolor antracytowy/ 
pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 883 81..

Kamizelka z wysokim kołnierzem i dwiema kieszeniami boczny-
mi na chłodniejsze dni. Wewnątrz bardzo miękka, wyposażona 
w izolację termiczną dzięki wewnętrznej warstwie powietrza. 
Optymalna ochrona przed wychłodzeniem i doskonałe  
odprowadzanie wilgoci. Badanie wartości użytkowej KWF.
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Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar: Tabela rozmiarów znajduje 
się na stronie 222

Odzież robocza

STIHL FS PROTECT

Spodnie ochronne do pracy kosą mechaniczną 
FS PROTECT

Kolor zielony

Rozmiar Nr kat.

XS – XXL 0000 888 62.. p

Wytrzymałe spodnie ochronne do pracy 
kosą mechaniczną z przewiewną wkład-
ką amortyzującą, długimi otworami 
wentylacyjnymi z tyłu i przelotkami do 
zamocowania szelek. 
Opatentowaną osłonę nóg do pracy 
kosą mechaniczną przeznaczoną do 
ekstremalnych zastosowań można 
wsunąć do wewnętrznej kieszeni. 
Dużo praktycznych kieszeni.

Dostępne opcjonalnie: Osłona nóg podczas pracy 
FS w trudnym terenie. 
Osłonę nóg wsunąć można do wewnętrznych kieszeni.

Kurtka ECONOMY PLUS

Kolor zielony/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

S – XXL 0000 883 46..

Kurtka o dużym udziale powierzchni w 
kolorze ostrzegawczym (por. EN 471) 
dla lepszej widoczności. Indywidualna 
regulacja mankietów. Wiele praktycz-
nych kieszeni, np. zapinana na rzepy 
kieszeń na piersiach, kieszeń na tele-
fon komórkowy i dwie kieszenie bocz-
ne. Otwory wentylacyjne w części 
przedniej. Zakryty zamek błyskawicz-
ny. Duże logo STIHL na plecach. 
Idealne uzupełnienie FS PROTECT.

   Ochrona i komfort podczas pracy

  Wysoki komfort noszenia

  Wysoka jakość wykonania

Spodnie ADVANCE bez ochrony przed przecięciem

Kolor antracytowy/
pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

46 – 60 0000 885 43..

Trwałe, półelastyczne spodnie robocze, 
optymalne do pracy na wysokości. 
Bardzo elastyczny materiał wierzchni 
Schoeller (93% poliamid, 7% elastan). 
Wzmocnione w obrębie wewnętrznej 
strony nóg, pośladków, przedniej częsci 
nóg i kolan. Wyższy tył, kieszeń na wy-
sokości ud z kieszenią na telefon ko-
mórkowy. Kieszenie boczne i tylne z 
zamkiem błyskawicznym.
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Akcesoria: Ochraniacze kolan do spodni ochronnych 
do pracy kosą mechaniczną

Nr kat.

0000 884 1595

Ochraniacz stawów kolanowych w kieszeni kolanowej.  
Spełnia wymagania DIN EN 14404. Pasuje do kieszeni  
kolanowych wszytkich standardowych spodni roboczych.

Skórzany pas narzędziowy

Nr kat.

brązowy 0000 881 0600
pczarny 0000 881 0602

Niezwykle wytrzymały,  skóra bydlęca o grubości ok. 3 mm.  
Długość 125 cm. Klamra z  podwójnym bolcem.

Preparat do pielęgnacji skóry STIHL LP Super

Nr kat.

Bezbarwna, 
100-ml-Tubka

 
0000 884 1901

Do pielęgnacji wszystkich skórzanych butów, skórzanych  
rękawic i innych produktów skórzanych.

Szelki

Kolor pomarańczowy

Nr kat.

Długość 110 cm 0000 884 1510 p
Długość 130 cm 0000 884 1512

Do spodni, z metalowymi klipsami

Nr kat.

Długość 120 cm 0000 884 1511 p

Do spodni na guziki

Kolor czarny/pomarańczowy

Nr kat.

Długość 130 cm 0000 884 1576

Do spodni, z metalowymi klipsami

Nr kat.

Długość 110 cm 0000 884 1579

Mocowane do spodni na guziki

Spodnie robocze do pracy kosą mechaniczną FS 3PROTECT

Kolor brązowy

Rozmiar Nr kat.

44 – 64 0000 884 94...

Spodnie ochronne do pracy kosą mecha-
niczną o potrójnej funkcji: amortyzacja ude-
rzeń, ochrona przed kolcami i wodoszczel-
ność. Wysoki poziom przepuszczalności 
powietrza. Wytrzymała tkanina wierzchnia 
w stylu „Vintage“. Duży udział bawełny i 
18% wytrzymałego stretchu. Otwory wen-
tylacyjne na zamki błyskawiczne w tylnej 
strefie ud. Dwie kieszenie boczne na za-
mek błyskawiczny, kieszeń tylna i kieszeń 
na metrówkę po prawej stronie. Kieszeń  
na wysokości ud ze zintegrowaną kieszenią 
na telefon komórkowy po lewej stornie. 
Ochronnik kolan i osłona nóg do pracy 
kosą mechaniczną (jako wyposażenie  
dodatkowe) do specjalnych zastosowań.

Szelki FS

Nr kat.

Długość 125 cm 0000 884 1593

Do spodni ochronnych do pracy kosą mechaniczną FS PROTECT 
i FS 3PROTECT. Elastyczne szelki z płaskim zamkiem paska  
zapobiegającym powstawaniu odcisków od pasa nośnego.  
Uniwersalne, do wszystkich rozmiarów.

Osłona nóg FS

Nr kat.

Długość 50 cm 0000 884 1594 p

Do spodni ochronnych do pracy kosą mechaniczną FS PROTECT 
i FS 3PROTECT. Opatentowana, przewiewna dodatkowa ochrona 
przed uderzeniami do ekstremalnych zastosowań. Do wsuwania 
do specjalnej kieszeń spodni.

221

13



Środki ochrony indywidualnej

Składając zamówienie należy posługiwać się następującymi oznacze-
niami rozmiaru: XS = ..44/S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/
XXL = ..64/XXXL = ..68
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Spodnie

40 (30) 158 – 170 68 – 72 80 – 84 74

42 (32) 158 – 170 72 – 76 84 – 88 76

44 (34) 158 – 170 76 – 80 88 – 92 78

46 (36) 164 – 176 80 – 84 92 – 96 80

48 (38) 164 – 176 84 – 88 96 – 100 81

50 (40) 170 – 182 88 – 92 100 – 104 82

52 (42) 170 – 182 92 – 96 104 – 108 83

54 (44) 176 – 188 96 – 100 108 – 112 84

56 (46) 176 – 188 100 – 104 112 – 116 85

58 (48) 176 – 188 104 – 108 116 – 120 86

60 (50) 182 – 194 108 – 114 120 – 124 86

62 (–) 182 – 194 114 – 120 124 – 128 86

64 (–) 182 – 194 120 – 126 128 – 132 86

Rozmiar standardowy

W ten sposób dobierzesz odpowiedni rozmiar:
� Obwód klatki piersiowej
  w najszerszym miejscu klatki 

piersiowej, w poziomie 
� Obwód pasa
  luźno wokół talii. Dla spodni 

zwykłych: obwód pasa (na 
wysokości paska spodni)

 Dla spodni typu ogrodniczki: 
 obwód brzucha (na wysokości pępka)
� Obwód bioder  
� Długość kroku
� Obwód uda
� Długość rękawa 
  Mierzyć od góry ramienia do kostki 

dłoni z ręką ugietą w łokciu

Tak prawidłowo zamawiać:

1.  Na podstawie poniższej tabeli należy ustalić odpowiedni 
rozmiar.

2.  Wybrać odpowiednią odzież roboczą.
3.  Na końcu numeru katalogowego (..) należy podać 

rozmiar odzieży.
4.  Ważne: Podane wymiary dotyczą sylwetki. Gotowa odzież 

jest szyta z "zapasem" gwarantującym komfort noszenia.

Spodnie – dla osób szczupłych**

90 170 – 182 78 – 82 90 – 94 86

94 170 – 182 82 – 86 94 – 98 87

98 176 – 188 86 – 90 98 – 102 88

102 176 – 188 90 – 94 102 – 106 89

106 182 – 194 94 – 98 106 – 110 90

110 182 – 194 98 – 102 110 – 114 91

Spodnie – dla osób niskich

23 158 – 170 84 – 88 92 – 96 76

24 158 – 170 88 – 92 96 – 100 77

25 164 – 176 92 – 96 100 – 104 78

26 164 – 176 96 – 100 104 – 108 79

27 170 – 182 100 – 104 108 – 112 80

28 170 – 182 104 – 108 112 – 116 81

29 170 – 182 108 – 112 116 – 120 82

30 182 – 194 112 – 118 120 – 124 82

Spodnie – dla osób otyłych

51 158 – 170 102 – 107 106 – 110 75

53 164 – 176 107 – 112 110 – 114 76

55 164 – 176 112 – 117 114 – 118 77

57 164 – 176 117 – 122 118 – 122 78

59 170 – 182 122 – 127 122 – 126 79

61 170 – 182 127 – 132 126 – 130 80

Rozmiary pośrednie
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Kurtki i spodnie

XS (42 – 44) 158 – 170 80 – 88 72 – 80 84 – 92 78

S (46 – 48) 164 – 176 88 – 96 80 – 88 92 – 100 81

M (50 – 52) 170 – 182 96 – 104 88 – 96 100 – 108 83

L (54 – 56) 176 – 188 104 – 112 96 – 104 108 – 116 85

XL (58 – 60) 182 – 194 112 – 120 104 – 114 116 – 124 86

XXL (62 – 64) 182 – 194 120 – 128 112 – 126 130 – 132 86

XXXL (66 – 68) 188 – 200 128 – 136 126 – 140 – –

Oznaczenie międzynarodowe

*   Wartości przybliżone Wszystkie rozmiary w cm Szczegółowych informacji udzieli Państwu Autoryzowany Dealer STIHL
** Zamawiać należy podając następujące rozmiary: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10
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Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48

Półbuty ochronne WORKER S2

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

39 – 48 0000 885 12..

Materiał zewnętrzny z wysokiej jakości skóry bydlęcej. 
Aktywnie oddychająca, szybko schnąca wyściółka tekstylna. 
Pasy odblaskowe po obu stronach buta. Wyjmowana wkład-
ka. Podeszwa z gumy/EVA wg EN 20345, odporna na działa-
nie smarów i paliwa. 

Obuwie robocze 
bez zabezpieczenia 
przed przecięciem

   Stabilność i doskonała ochrona

   Do prac w ogrodzie, na budowie 
i w warsztacie

  Materiały wysokiej jakości

STIHL WORKER S3

Sznurowane obuwie ochronne WORKER S3

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

36 – 48 0000 885 13..

Materiał zewnętrzny z wysokiej jakości skóry bydlęcej. 
Aktywnie oddychająca, szybko schnąca wyściółka tekstylna. 
Pasy odblaskowe po obu stronach buta. Wyjmowana wkładka. 
Dodatkowa, stalowa warstwa podeszwy chroniąca przed 
przebiciem. Podeszwa z gumy/EVA wg EN 20345, odporna 
na działanie smarów i paliwa.  

Dostępne od 
roz miaru 36

NOWOŚĆ Letnie półbuty ochronne 
WORKER VENT S1

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

39 – 48 0000 885 16..

Materiał zewnętrzny z wysokiej jakości skóry bydlęcej z 
wkładkami wentylacyjnymi z siatki. Idealne do pracy w 
okresie letnim. Szybka i komfortowa regulacja za pomocą 
rzepów. Wyjmowana wkładka. Podeszwa z gumy/EVA wg 
EN 20345, odporna na działanie smarów i paliwa.
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Obuwie do pracy pilarką 
łańcuchową z zabezpiecze-
niem przed przecięciem

STIHL Ranger GTX

   Odpowiednia ochrona podczas prac 
pilarką łańcuchową

  Solidne obuwie zapewniające 
dużą stabilność

   Stalowy czubek buta i wkładka 
antyprzecięciowa

Skórzane buty SPECIAL PLUS do pracy pilarką 
łańcuchową

Kolor czarny/
pomarańczowy, S3

Rozmiar Nr kat.

38 – 48 0000 884 99..

Duża stabilność stopy. Tekstylna cholewa z wyściółką, po-
marańczowa. Materiał odblaskowy na zewnętrznej części 
cholewy**. Wysokiej jakości wodoodporna skóra bydlęca. 
Samoczyszczący profi l. Ochrona wg EN 17249, poziom 
zabezpieczenia 1 (=̂ 20 m/s) i EN 20345 S3 (stalowa 
warstwa podeszwy).

NOWOŚĆ Buty skórzane FUNCTION 
do pracy pilarką łańcuchową

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

39 – 47 0000 883 95.. p

Model podstawowy z wysokiej jakości skóry bydlęcej. Wysoki 
komfort noszenia dzięki antypoślizgowej podeszwie o dużej 
przyczepności i aktywnie oddychającej tekstylnej wyściółce. 
Dodatkowo ochrona przed wilgocią i zużyciem. Ochrona 
wg EN 17249, poziom zabezpieczenia 1 (=̂ 20 m/s) i 
EN 20345 S2.

Skórzane buty RANGER do pracy pilarką łańcuchową

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

36 – 50* 0000 883 34..

Duża stabilność stopy. Aktywnie oddychająca wyściółka tek-
stylna. Mocne zaczepy sznurowadeł. Wewnętrzna wyściółka 
cholewy. Wodoodporna skóra bydlęca. Samoczyszczący 
profi l. Ochrona wg EN 17249, poziom zabezpieczenia 
1 (=̂ 20 m/s) i EN 20345 S2.

Dostępne w roz-
miarach 36-50

* podeszwa w rozmiarach 36 – 38 i 48 – 50
** nie dotyczy rozmiarów 38, 48 – 50
*** brak bocznych elementów odblaskowych w przypadku rozmiarów 38, 48 – 50
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Buty skórzane ALPIN do pracy pilarką w terenie  
wysokogórskim

Kolor brązowy

Rozmiar Nr kat.

39 – 47 0000 885 37..

 
Szwajcarska skóra juchtowa. Specjalnie garbowana. Oryginal-
na podeszwa Vibram®. Zaczepy sznurowadeł „Easy Roll“. 
Zęby w środkowej części podeszwy zapewniające optymalne  
wyhamowanie poślizgu i dużą stabilność na śliskich gałę-
ziach. Możliwość zastosowania ćwieków i raków. Niezwykle 
długa żywotność dzięki zastosowaniu wyjątkowo wytrzyma-
łych materiałów wysokiej jakości. Ochrona wg EN 17249,  
poziom zabezpieczenia 1 (=̂ 20 m/s) i EN 20345 S2.

Obuwie z zabezpieczeniem przed przecięciem do pracy pilarką łańcuchową

Buty skórzane FUNCTION   NOWOŚĆ 0000 883 95.. p 20 / 1,9 1 – – – –

Buty skórzane RANGER 0000 883 34.. 20 / 1,9 1 – * – –

Buty skórzane SPECIAL PLUS 0000 884 99.. 20 / 2,3 1 – –

Buty skórzane COMFORT 0000 884 37.. 20 / 2,0 1 – – –

Buty skórzane RANGER GTX 0000 884 98.. 20 / 2,2 1 * – – –

Obuwie trekkingowe ADVANCE GTX 0000 885 38.. 20 / 2,5 2 – – –

Buty skórzane ALPIN 0000 885 37.. 20 / 3,0 1 – – –

Obuwie gumowe ECONOMY 0000 884 93.. p 32 / 2,9 1 – – – –

Obuwie gumowe SPECIAL 0000 884 41.. 35 / 3,1 3 – – –
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 Wyposażenie seryjne

Skórzane buty COMFORT do pracy pilarką łańcuchową

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

39 – 47 0000 884 37..

 
Duża stabilność stopy. Wewnętrzna wyściółka cholewy.  
Skóra bydlęca. Profilowana podeszwa z dużym bieżnikiem, 
samoczyszczący profil. Ochrona wg EN 17249, poziom  
zabezpieczenia 1 (=̂ 20 m/s) i EN 20345 S2.

Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Skórzane buty RANGER GTX do pracy pilarką  
łańcuchową

Kolor czarny/antracytowy/
pomarańczowe

Rozmiar Nr kat.

38 – 50* 0000 884 98..

 
Stabilne obuwie skórzane z wodoodporną, aktywnie oddy-
chającą membraną GORE-TEX®. Profilowana podeszwa z 
dużym bieżnikiem, samoczyszczący profil, antypoślizgowa. 
Wzmocnienie cholewy zapobiegające skręceniom nóg. 
Amortyzująca wewnętrzna warstwa podeszwy, jaskrawo 
pomarańczowa. Elementy odblaskowe z tyłu i po bokach***. 
Mocne wiązanie. Łatwe sznurowanie dzięki zaciskowi blo-
kującemu. Ochrona wg EN 17249, poziom zabezpieczenia 
1 (=̂ 20 m/s) i EN 20345 S2.

Dostępne do 
rozmiaru 50

Obuwie trekkingowe ADVANCE GTX

Kolor czarny/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

39 – 48 0000 885 38..

 
Specjalna, profilowana podeszwa o doskonałej przyczepno-
ści. Wysokiej jakości nieprzemakalna skóra welurowa Bergrind. 
Wodoodporna, aktywnie oddychająca membrana GORE-TEX®. 
Dodatkowa ochrona przed wilgocią i zużyciem dzięki wysokiej 
gumowej krawędzi podeszwy. Wymienna wkładka o dużej 
chłonności. Odpowiednie do wymagających, profesjonalnych 
prac z zastosowaniem pilarki łańcuchowej na stokach oraz 
podczas pielęgnacji drzew. Ochrona wg EN 17249, poziom  
zabezpieczenia 2 (=̂ 24 m/s) i EN 20345 S2.
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Końcowe cyfry (...) numeru katalogowego oznaczają rozmiar:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Gumowe buty ECONOMY do pracy pilarką łańcuchową

Kolor czarny/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

39 – 47 0000 884 93.. p

 
 
 
Profilowane podeszwy gumowe z dużym bieżnikiem,  
doskonała przyczepność, samoczyszczący profil. Tekstylne 
przedłużenie cholewy, sznurowane, z możliwością regulacji. 
Niewielki ciężar dzięki niższej cholewie. Pasy odblaskowe. 
Możliwość zastosowania ćwieków na podeszwie. Profilowa-
na środkowa część podeszwy. Ochrona EN 17249, poziom 
zabezpieczenia 1 (=̂ 20 m/s) i EN 20345.

Ćwieki

Nr kat.

0000 884 4051

Do butów gumowych i obuwia do pracy pilarką w terenie  
wysokogórskim (tylko obcas).

Preparat do pielęgnacji skóry LP Super

Nr kat.

Bezbarwna, 
Tubka 100 ml

 
0000 884 1901

Do pielęgnacji wszystkich skórzanych butów, skórzanych  
rękawic i innych produktów skórzanych. Zawiera substancje 
aktywne - do pielęgnacji skóry i wodoodporne.

Gumowe buty SPECIAL do pracy pilarką łańcuchową

Kolor czarny/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

36 – 50 0000 884 41..

Profilowane podeszwy gumowe z dużym bieżnikiem, dosko-
nała przyczepność, samoczyszczący profil. Gumowa chole-
wa, sznurowana. Pasy odblaskowe. Możliwość zastosowania 
ćwieków na podeszwie. Profilowana środkowa część pode-
szwy. Ochrona wg EN 17249, poziom zabezpieczenia  
3 (=̂ 28 m/s) i EN 20345.

Dostępne w roz-
miarach 36-50
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Osłona twarzy i nauszniki 
przeciwhałasowe

STIHL G500 PC

   Ochrona przed hałasem, wiórami, 
odpryskami i niewielkimi kamieniami

   Osłony twarzy i słuchu z możliwością 
indywidualnej regulacji

   Duży wybór do różnych zastosowań

Osłona twarzy/słuchu, długa, z wizjerem z tworzywa 
sztucznego

Nr kat.

0000 884 0233

EN 166, EN 352, SNR 33 
(H : 32; M : 29; L : 29) 
(do 113 dB(A))

Z powiększonym o ok. 30 % wizjerem chroniącym twarz i 
powłoką zapobiegającą parowaniu, podwójnym paskiem na 
głowę* i czterema zatyczkami do uszu.� �

�  Do wszelkich prac z kosami mechanicznymi, krawędziarkami, podkaszarkami, urządzeniami do piaskowania/
natryskiwania należy dodatkowo stosować środki ochrony oczu (okulary ochronne wg EN 166)! 

� Zapewnia 100 % ochronę przed promieniowaniem UV

*  Podpiera tylną część głowy, zapobiega przed zsunięciem. 
Kształt indywidualnie regulowany

Osłona twarzy/słuchu, krótka, z wizjerem z tworzywa

Nr kat.

0000 884 0510 p

EN 166, EN 352, SNR 33 
(H : 32; M : 29; L : 29) 
(do 113 dB(A))

Z podwójną taśmą mocującą* i czterema zatyczkami do uszu.� �

Nr kat.

0000 884 0565 p

EN 166, EN 352, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18)
(do 110 dB(A))

Podwójna taśma mocującą* i nauszniki. Powiększona 
powierzchnia osłony twarzy i dodatkowa ochrona czoła.� �

Nr kat.

0000 884 0563

EN 166, EN 352, SNR 28

G500 PC. Ochrona godna profesjonalistów. Optymalne wywa-
żenie. Regulowane paski nośne, możliwość dopasowania do 
obwodu głowy za pomocą pokrętła. Możliwość demontażu 
nauszników podczas pracy w wysokich temperaturach. Osłona 
czoła ze szczelinami wentylacyjnymi. Wizjer z poliwęglanu.� �

Nr kat.

0000 884 0508 p

EN 166, EN 352, SNR 27 
(H : 32; M : 25; L : 15) 
(do 107 dB(A))

Z ochroną czoła, przed oślepieniem, słuchu i z szybką 
z tworzywa PC.� �

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Osłona twarzy/słuchu krótka z nylonową siatką

Nr kat.

0000 884 0511

EN 352, EN 1731, SNR 33  
(H : 32; M : 29; L : 29)  
(do 113 dB(A)) 

Z podwójną taśmą mocującą* i czterema zatyczkami do uszu.�

Nr kat.

0000 884 0517 p

EN 166, EN 352, EN 1731, 
SNR 24 (H : 28; M : 21; 
L : 13) (do 104 dB(A))

ECONOMY. Lekka kombinacja: nauszniki przeciwhałasowe 
zapewniają dobre wytłumienie hałasu (do 104 dB(A)) i  
wychylny wizjer nylonowy. Regulowany pałąk.� 

Nr kat.

0000 884 0566 p

EN 352, EN 1731, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18)
(do 110 dB(A))

Podwójna taśma mocująca* i nauszniki. Powiększony wizjer 
i dodatkowa osłona czoła.�

Osłona twarzy/słuchu długa z nylonową siatką

Nr kat.

0000 884 0535

EN 352, EN 1731, SNR 30  
(H : 34; M : 27; L : 18)  
(do 110 dB(A)) 

Z nausznikami, podwójną taśmą mocującą* i przedłużonym  
wizjerem.�

Nr kat.

0000 884 0562 p

EN 352, EN 1731, SNR 28 
(H : 35; M : 26; L : 16)  
(do 108 dB(A))

G500 PC. Ochrona godna profesjonalistów. Optymalne wywa-
żenie. Regulowane paski nośne, możliwość dopasowania do 
obwodu głowy za pomocą pokrętła. Możliwość demontażu 
nauszników podczas pracy w wysokich temperaturach. Osło-
na czoła ze szczelinami wentylacyjnymi. Siatka nylonowa.� 

Nr kat.

0000 884 0504 p

EN 352, EN 1731, SNR 30  
(H : 34; M : 27; L : 18)  
(do 110 dB(A))

Z podwójną opaską* i zatyczkami przeciwhałasowymi.�

�  Do wszelkich prac z kosami mechanicznymi, krawędziarkami, podkaszarkami, urządzeniami do piaskowania/ 
natryskiwania należy dodatkowo stosować środki ochrony oczu (okulary ochronne wg EN 166)!

*  Podpiera tylną część głowy, zapobiega przed zsunięciem.  
Kształt indywidualnie regulowany

NOWOŚĆ

228

13



www.stihl.pl

Hełmy

STIHL INTEGRA

   Hełmy stanowią odpowiednią ochronę 
głowy, twarzy i słuchu

   Różne kombinacje osłony twarzy i 
nauszników przeciwhałasowych

   Duzy wybór do różnych zastosowań

Hełm ochronny AERO LIGHT

Nr kat.

Pomarańczowy 0000 884 0141

Lekki hełm ochronny z dużym wizjerem, 
otwory wentylacyjne po obu stronach 
górnej części hełmu. Rynienka przeciw-
deszczowa. EN 352, EN 397, EN 1731.

Hełm ochronny STANDARD

Nr kat.

Pomarańczowy 0000 884 0186

Sprawdzony i korzystny cenowo hełm o 
wysokim stopniu wytłumienia akustycz-
nego. EN 352, EN 397, EN 1731.

Hełm ochronny SPECIAL

Nr kat.

Pomarańczowy 0000 884 2401

Hełm z nowym systemem wizjera. Wy-
soki stopień wytłumienia akustycznego 
i osłona przed oślepianiem. EN 352, 
EN 397, EN 1731.  

Hełm ochronny EXPERT

Nr kat.

Pomarańczowy 0000 884 2402

Nowy hełm z regulacją za pomocą 
pokrętła i nowym systemem wizjera V5. 
Doskonała wentylacja i wysoki poziom 
wytłumienia akustycznego. Ze wskaźni-
kiem UV. EN 352, EN 397, EN 1731.

Hełm ochronny INTEGRA

Nr kat.

Pomarańczowy 0000 884 0180 p

Lekki hełm z dużym wizjerem i zinte-
growanymi okularami ochronnymi 
(również do prac kosą mechaniczną). 
Rynienka przeciwdeszczowa. EN 166, 
EN 352, EN 397, EN 1731.

 129,141 
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Hełm ochronny ADVANCE

Hełm ochronny o nowoczesnej formie. Z inteligentnym syste-
mem odchylania wizjera, z wieloma otworami wentylacyjnymi,  
zintegrowaną rynienką deszczową i dużym, profilowanym wizje-
rem z metalu lub nylonu. Indywidualnie regulowany ochronnik 
słuchu. Opcjonalnie zintegrowane okulary ochronne i osłona  
karku. Dostępny w dwóch kolorach. EN 352, EN 397, EN 1731.

Nr kat.

Pomarańczowy 
Siatka nylonowa

 
0000 884 0192

Pomarańczowy 
Siatka metalowa

 
0000 884 0191 p

Nr kat.

Jaskrawy  
pomarańczowy 
Siatka nylonowa

 
 
0000 884 9706

Jaskrawy  
pomarańczowy 
Siatka metalowa

 
0000 884 9705

Hełm do pielęgnacji drzew VENT PLUS

Nr kat.

Pomarańczowy 0000 883 9100 p

Funkcjonalny design, 5 dużych, zamyka-
nych otworów wentylacyjnych po obu 
stronach. Odłączany wizjer nylonowy.  
Łatwa regulacja paska pod brodą.  
Skuteczna, odłączana ochrona słuchu. 
Przeznaczony wyłącznie do prac przy  
pielęgnacji drzew i prac na wysokościach. 
Nieodpowiedni do prac leśnych na pozio-
mie podłoża. Trwałość hełmu nawet do 
10 lat.* EN 352, EN 1731, EN 12492.

Nr kat.

Hełm bez wizjera  
i ochrony słuchu 0000 883 9101

Kask ochronny

Lekki kask ochronny z polietylenu wyposażony w otwory 
wentylacyjne po obu stronach górnej części kasku. We-
wnętrzna, regulowana opaska antypotowa. Rynienka przeciw-
deszczowa do odprowadzania wody. Kontrola wg EN 397. 

Nr kat.

Niebieski 0000 884 0197

Nr kat.

Biały 0000 884 0198

Nr kat.

Żółty 0000 884 0199

Nauszniki przeciwhałasowe i osłony twarzy do kasku 
ochronnego są dostępne u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Hełm ochronny EXTREM

Nr kat.

Pomarańczowy 0000 884 2403

Nowy hełm z regulacją za pomocą po-
krętła i nowym systemem wizjera V5. 
3-strefowy wizjer o bardzo dużej prze-
puszczalności światła. Ze wskaźnikiem 
UV. EN 352, EN 397, EN 1731. 

*  Okres przydatności maks. 10 lat od daty produkcji. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu określenia rzeczywistej żywotności

Dla wybranych zestawów ochronnych STIHL można  
dobrać ochronę przeciwdeszczową (patrz tabela na  
str. 232/233)

Uszczelka wizjera

Rynienka przeciwdeszczowa

Mocowanie  
wewnętrzne

Mocowanie  
zewnętrzne
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 Wyposażenie seryjne * Dostępny jako wyposażenie dodatkowe (nie jest elementem hełmu) � Dostępne od wiosny 2013!

Hełmy

AERO LIGHT 0000 884 0141 pomarańczowy
Pomarańczowy,  

SNR 22 (H:25; M:20; L:13) 
(102 dB(A))

352, 397, 1731 Siatka nylonowa Polietylen 4-punktowy

STANDARD 0000 884 0186 pomarańczowy
Pomarańczowy/H 9,  

SNR 26 (H:32; M:23; L:14) 
(106 dB(A))

352, 397, 1731 Siatka nylonowa 
V1B ABS 4-punktowy

SPECIAL � 0000 884 2401 pomarańczowy
Pomarańczowy/H 31,  

SNR 28 (H:35; M:26; L:16) 
(108 dB(A))

352, 397, 1731
Siatka metalowa V5,

Osłona przed  
oślepieniem

ABS 4-punktowy

EXPERT � 0000 884 2402 pomarańczowy
Pomarańczowy/H 31,  

SNR 28 (H:35; M:26; L:16) 
(108 dB(A))

352, 397, 1731 Siatka nylonowa 
V5B, Zapadka ABS 4-punktowy

INTEGRA 0000 884 0180 pomarańczowy
Pomarańczowy,  

SNR 26  (H:25; M:24; L:18) 
(106 dB(A))

166, 352, 397, 1731 Siatka nylonowa Polietylen 4-punktowy

EXTREM � 0000 884 2403 pomarańczowy
Pomarańczowy/H 31,  

SNR 28 (H:35; M:26; L:18) 
(108 dB(A))

352, 397, 1731 Siatka metalowa V5,
Zapadka ABS 4-punktowy

ADVANCE 

0000 884 0192  
0000 884 0191 pomarańczowy

Pomarańczowy, SNR 26 
(H:31; M:23; L:16) 

(106 dB(A))
352, 397, 1731

Siatka nylonowa 
Siatka metalowa

ABS 4-punktowy

0000 884 9706  
0000 884 9705

Jaskrawy  
pomarańczowy

Jaskrawy pomarańczowy, 
SNR 26 (H:31; M:23; L:16)  

(106 dB(A))

Siatka nylonowa 
Siatka metalowa

VENT PLUS  0000 883 9100 pomarańczowy
Pomarańczowy/H 31,  

SNR 28 (H:35; M:26; L:16) 
(108 dB(A))

352, 1731, 12492 Siatka nylonowa 
V1B ABS 4-punktowy

Kaski ochronne

0000 884 0197 Niebieski –  397 – Polietylen 4-punktowy

0000 884 0198 Biały –  397 – Polietylen 4-punktowy

0000 884 0199 Żółty –  397 – Polietylen 4-punktowy
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Akcesoria: Ochrona przed deszczem*

0000 884 0177 – –

0000 884 0435 0000 884 0429 0000 884 0428

0000 884 0435 – 0000 884 0428

0000 884 0435 – 0000 884 0428

0000 884 0177 – –

0000 884 0435 – 0000 884 0428

0000 884 0177 – –

– 0000 884 0429 0000 884 0428
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Szczeliny Sztuczna  
skóra – 55 %

Szczeliny Sztuczna  
skóra 55 % –

Szczeliny Sztuczna  
skóra 75 % –

Szczeliny Sztuczna  
skóra 55 % –

Szczeliny Sztuczna  
skóra – 55 %

Szczeliny Sztuczna  
skóra 60 – 70 – 80 % –

System  
wentylacyjny

Sztuczna  
skóra – Siatka nylonowa: 58 % 

Siatka metalowa: 61 %

Regulacja  
otworów Pianka – 55 % –

Szczeliny Wkładka  
bawełniana – –

Szczeliny Wkładka  
bawełniana – –

Szczeliny Wkładka  
bawełniana – –
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Nauszniki 
przeciwhałasowe 
i okulary ochronne

STIHL CONCEPT 24

  Ochrona oczu i słuchu dopasowana 
do indywidualnych potrzeb

   Bogata oferta produktów do różnych 
zastosowań

   Wszystkie okulary ochronne w najwyższej 
jakości optycznej i 100% ochrony przed 
promieniowaniem UV

Pałąk z zatyczkami do uszu

Nr kat.

0000 884 0509

Wyjątkowo lekki (10 g), składany, SNR 24 (H: 27; M: 20; L: 
18) (do 104 dB(A)). Nie uciska kanałów słuchowych. EN 352.

Nauszniki przeciwhałasowe CONCEPT 23

Nr kat.

0000 884 0532

Wyjątkowo lekkie, z regulacją, miękkie, 
komfortowe wkładki, SNR 23 (H: 27; 
M: 20; L: 14) (do 103 dB(A)), obrotowe 
nauszniki/pałąk. EN 352.

Nauszniki przeciwhałasowe CONCEPT 24

Nr kat.

0000 884 0528

Stabilny, metalowy pałąk, przewiew-
ne. Miękkie, komfortowe wkładki. 
SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 14) 
(do 104 dB(A)). EN 352.

Nauszniki przeciwhałasowe CONCEPT 28

Nr kat.

0000 884 0529

Stabilny, przepuszczający powietrze 
metalowy pałąk. Miękkie wkładki 
zapewniające duży komfort noszenia, 
SNR 28 (H : 31; M : 26; L : 19) 
(do 108 dB(A)). EN 352.

Nauszniki przeciwhałasowe CONCEPT 24 F

Nr kat.

0000 884 0530

Wyściełany pałąk miękkie, komfortowe 
wkładki. SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 13) 
(do 104 dB(A)). Składany. EN 352.

Inną wersję tych nauszników przeciwhałasowych znajdziecie 
Państwo w rozdziale 14, strona 244.

Zatyczki do uszu

Nr kat.

0000 884 0476

Stożkowe zatyczki do uszu z pianki poliuretanowej o dobrych 
parametrach tłumienia dźwięków. Łatwe wkładanie i wyjmo-
wanie. Miękki materiał idealnie dopasowujący się do kształtu 
ucha. 2 pary w opakowaniu zbiorczym. SNR 33 (H:32; M:29; 
L:29) (113 dB(A)). EN 352.

13
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Zestaw składający się z okularów i zatyczek

Nr kat.

Bezbarwne szkła 0000 884 0309

Okulary ochronne z zatyczkami do uszu, wymienne szkło, 
regulacja oprawy, nie zachodzące parą, odporne na zaryso-
wania, osłona boczna. SNR 27 (H: 27; M: 24; L: 22) (do 
107 dB(A)). EN 166/EN 352.

Okulary ochronne ULTRASONIC

Nr kat.

Przyciemniane 0000 884 0323
pBezbarwne szkła 0000 884 0330

Również dla osób noszących okulary, 
do wszystkich prac w szczególności 
pilarką ratowniczą i przecinarkami, 
osłona boczna z wentylacją. We-
wnątrz nie parujące, z zewnątrz  
odporne na zarysowania. EN 166.

Okulary ochronne SUPER FIT

Nr kat.

Pomarańczowe 0000 884 0344 p
Bezbarwne 0000 884 0347

Przyciemniane 0000 884 0346 p
Czerwone 0000 884 0345

Bardzo lekkie, sportowy kształt.  
Duża powierzchnia ochronna. 100% 
ochrony przed promieniowaniem UV. 
Wewnątrz i na zewnątrz odporne na 
zarysowania i nie zachodzące parą. 
Wersja z czerwonymi szkłami idealna 
do prac z wykorzystaniem lasera.

Okulary ochronne LIGHT

Wersja wąska Nr kat.

Przyciemniane 0000 884 0339
p

Bezbarwne szkła 0000 884 0338

Wersja wąska dla kobiet i dzieci.  
Rozmiar S. Bez powłoki zapobiegają-
cej parowaniu.

Standard Nr kat.

Pomarańczowy 0000 884 0335
pPrzyciemniane 0000 884 0336

Bezbarwne szkła 0000 884 0337

Rozmiar standardowy. Bez powłoki za-
bezpieczającej przed zaparowaniem.

Okulary ochronne ASTROSPEC

Nr kat.

Przyciemniane 0000 884 0305
p

Bezbarwne szkła 0000 884 0304

Osłona boczna, wymienna szybka,  
regulowany zausznik i szybka. EN 166.

Nr kat.

Bezbarwne szkła 0000 884 0308

Wewnątrz nie parujące, z zewnątrz 
 odporne na zarysowania, osłona bocz-
na, wymienna szybka, regulowany  
zausznik i szybka. EN 166.

Okulary ochronne CONTRAST

Nr kat.

Pomarańczowy 0000 884 0324

p
Żółty 0000 884 0327
Przyciemniane 0000 884 0328
Bezbarwne szkła 0000 884 0332

Osłona boczna, wyściełane końcówki 
zausznika, wewnątrz nie parujące, z 
 zewnątrz odporne na zarysowania. 
EN 166.

Okulary ochronne STANDARD

Nr kat.

Jasne 0000 884 0307 p

Również dla osób noszących okulary, osłona boczna. EN 166.

Okulary ochronne SUPER OTG

Nr kat.

Przyciemniane 0000 884 0341

Bezbarwne szkła 0000 884 0340

Optymalne rozwiązanie dla osób noszą-
cych okulary. Lekkie okulary zewnętrzne o 
dobrej widoczności bocznej. Od wewnątrz 
i z zewnątrz odporne na zarysowania,  
wewnątrz nie parujące. Wysoki komfort 
noszenia dzięki ściśle przylegającemu,  
elastycznemu  miękkiemu pałąkowi.
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Środki ochrony indywidualnej

Rękawice

STIHL DYNAMIC

   Szeroka oferta rękawic do każdego 
zastosowania

   Z zabezpieczeniem przed przecięciem, 
wiatroszczelne i nieprzemakalne, 
ocieplane i odporne na przebicie przez 
kolce i działanie oleju

   Stabilny chwyt i wysoki komfort noszenia

Wszystkie rękawice spełniają wymagania norm EN 388 
i EN 420.

Rękawice robocze – uniwersalne

MECHANIC
 M  =  9
  L =  10
 XL  =  11

0000 884 1182 
0000 884 1183
0000 884 1184

UNIVERSAL I Rozmiar 
uniwersalny 0000 884 1118

CRISS-CROSS  M  =  9
  L =  10

0000 884 1109
0000 884 1110

UNIVERSAL II Rozmiar 
uniwersalny 0000 884 1112

ZE SKÓRY BYDLĘCEJ

 S = 8
 M = 9
  L =  10
 XL  =  11

0000 884 1192
0000 884 1193
0000 884 1194
0000 884 1195

POWLEKANE NITRYLEM  M  =  9
  L  =  10

0000 884 1151
0000 884 1152

Rękawice robocze — profesjonalne

FS ERGO

 S = 8
 M = 9
  L =  10
 XL  =  11

0000 883 8503
0000 883 8504
0000 883 8505
0000 883 8506

CARVER

 S = 8
 M = 9
  L =  10
 XL  =  11

0000 883 8507
0000 883 8500
0000 883 8501
0000 883 8502

STANDARD
 M = 9
  L =  10
 XL  =  11

0000 884 1197
0000 884 1198
0000 884 1199

SPECIAL

 S = 8
 M = 9
  L =  10
 XL  =  11

0000 884 1178
0000 884 1179
0000 884 1180
0000 884 1181

ADVANCE WINTER �

 NOWOŚĆ 

 S = 8
 M = 9
  L =  10
 XL  =  11

0000 883 8508
0000 883 8509
0000 883 8510
0000 883 8511

ADVANCE MEMBRAN
 M = 9
 L =  10
 XL  =  11

0000 884 1144
0000 884 1142
0000 884 1145

Rękawice robocze — z zabezpieczeniem przed przecięciem

ECONOMY

 S = 8
 M = 9
  L =  10
 XL  =  11

0000 883 1508
0000 883 1509
0000 883 1510
0000 883 1511

DYNAMIC �

 NOWOŚĆ 

 S = 8
 M = 9
  L =  10
 XL  =  11

0000 883 1512
0000 883 1513
0000 883 1514
0000 883 1515

SPEZIAL  S/M = 8/9
 L/XL = 10/11

0000 883 1502
0000 883 1503
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Nylonu 3/1/3/1 – – Powłoka PU Ochrona przed wilgocią,  
pewny chwyt

Wyprawiona skóra/
bawełna 3/1/1/2 – – – Osłona kostek Zastosowanie uniwersalne

 
p

Dzianina poliamidowa z siatką  
z tworzywa sztucznego 1/1/4/1 – – – Siatka z tworzywa 

sztucznego 
Prace w leśnictwie,  

wszechstronne zastosowanie  

Canvas/ 
skóra bydlęca 3/1/1/2 – – – – Zastosowanie uniwersalne 

100% skóry bydlęcej 4/1/2/2 – – – – Dobry krój, 
solidne wykonanie Zastosowanie uniwersalne 

Bawełna z powłoką nitrylową 4/1/1/1 – Odporne na działanie oleju  Ochrona przed wilgocią, kolce   

100% skóry bydlęcej 2/1/2/2 – – –
Paski odblaskowe, ochrona  
przed uderzeniem, otwory  

wentylacyjne 
Do mocnych kos mechanicznych 

 
 
p 
p

Sztuczna skóra/ 
neopren 2/1/2/1 – – – Boczne otwory wentylacyjne  Pewny chwyt

100% skóry bydlęcej 2/1/3/3 – – Bawełniana wyściółka, osłona 
nadgarstków  Zastosowanie uniwersalne

Kozia skóra/ 
nylon 2/0/1/2 – – Zapięcie na rzepy Praca pilarką, pewny chwyt

Kozia skóra, tekstylny grzbiet 
rękawicy, membrana 2/1/1/1 – Wodoszczelna, aktywnie  

oddychająca membrana
Wyższa aktywność  
(średnia izolacja)

100% skóry bydlęcej/  
materiał tekstylny 3/1/3/3 – Wodoszczelna, aktywnie  

oddychająca membrana
Średnia aktywność  
(wysoka izolacja)

100% skóry bydlęcej/  
materiał tekstylny – – Klasa 0 Wysoki komfort,  

ergonomiczna forma Pielęgnacja drzew

100% skóry bydlęcej/  
materiał tekstylny – – Klasa 1 Wysoki komfort,  

ergonomiczna forma Pielęgnacja drzew

100% skóry bydlęcej/
aramid – – – Klasa 1 Długi mankiet antyprzepięciowy 

Kevlar® Pielęgnacja drzew
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� Dostępne od wiosny 2013!
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STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION

Kto lubi bliski kontakt z naturą, doceni odzież, która sprawdza się doskonale w 

każdych warunkach pogodowych. STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION 

oferuje komfortową odzież na każdą pogodę. Na spotkanie przygody – w 

leśnej gęstwinie i na górskich szczytach.

STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION 240 – 245

Tabela rozmiarów 245

Komfort i wygoda.
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STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION

NOWOŚĆ Kamizelka puchowa

Materiał: 
100% poliester,
Puchowe wypełnienie

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

XS 0980 200 0004

S 0980 200 0005

M 0980 200 0006

L 0980 200 0007

XL 0980 200 0008

XXL 0980 200 0009

Puchowa kamizelka to prawdziwa perełka. Wypełnienie z 
puchu i boczne stopery zapewniają przyjemne ciepło pod-
czas wiatru i niskich temperatur. Dyskretne, dekoracyjne 
nadruki i naszycia w kolorze szarym i pomarańczowym 
oraz elementy dekoracyjne na obu kieszeniach na zamek 
błyskawiczny nadają kamizelce niepowtarzalny styl. We-
wnętrzne kieszenie na dokumenty i telefon komórkowy.

NOWOŚĆ Kurtka Soft shell

Materiał: 
100% poliester

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

XS 0980 000 0043

S 0980 000 0044

M 0980 000 0045

L 0980 000 0046

XL 0980 000 0047

XXL 0980 000 0048

Superlekka i funkcjonalna kurtka z materiału soft shell. Do-
skonała ochrona przed wiatrem i idealny fason. Sportowy 
design. Wysoki komfort noszenia dzięki wewnętrznej war-
stwie z polaru, mankiety na rzepy i ściągacze. Kieszenie na 
zamek błyskawiczny z zawieszkami, odblaskowe logo na 
rękawach.

STIHL® TIMBERSPORTS® 
COLLECTION

   Długie wędrówki, aktywność sportowa 
i spędzanie czasu wolnego

  Sportowa kolekcja w jakości STIHL 

  Duża funkcjonalność i wysokiej 
jakości materiały 

   Trwałe wykonanie i praktyczne dodatki

Kurtka STIHL Soft shell
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NOWOŚĆ Kurtka ocieplana

Materiał:  
100% poliester

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

S 0980 000 0038 p

M 0980 000 0039 p
L 0980 000 0040 p
XL 0980 000 0041 p
XXL 0980 000 0042 p

Doskonała kurtka na każdą pogodę. Oddychający materiał 
wierzchni z ukrytymi szwami. Chroni przed deszczem  
i wiatrem. Wiele praktycznych detali jak wewnętrzna  
kieszeń na dokumenty, kieszenie wyściełane miękkim  
materiałem, wzmocniona strefa łokci i odpinany kaptur.

NOWOŚĆ Kurtka Canvas

Materiał:  
100% poliester, 
Wstawki: 100% bawełny

Kolor szary/czarny

Rozmiar Nr kat.

S 0980 000 1010

M 0980 000 1011

L 0980 000 1012

XL 0980 000 1013

XXL 0980 000 1014

Bardzo mocna, ciemnoszara kurtka z wstawkami z canvasu 
na ramionach i w strefie łokci. Duże kieszenie boczne  
na zamykane na zamki błyskawiczne zostały dodatkowo 
wzmocnione nitami.

NOWOŚĆ Windbreaker

Materiał:  
100% nylon

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

S 0980 000 0028

M 0980 000 0029

L 0980 000 0030

XL 0980 000 0031

XXL 0980 000 0032

Doskonały wybór na wietrzną i wilgotną pogodę.Z wodo-
odpornego materiału, z odblaskowym nadrukiem na ple-
cach. Kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny. 
Kieszonka na rękawie z odblaskową pokrywą.
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STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION

Czapka

Materiał:  
100% bawełny

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

one fits all 0989 100 0007 p

Czarna czapka w modnym fasonie z wypukłym logo i meta-
lowym klipsem do regulacji szerokości. Z naszytym logo w 
modnej kombinacji kolorystycznej.

NOWOŚĆ Polo Piqué

Materiał:  
100% bawełny

Kolor ciemny brąz

Rozmiar Nr kat.

XS 0980 400 3000

S 0980 400 3001

M 0980 400 3002

L 0980 400 3003

XL 0980 400 3004

XXL 0980 400 3005

Modna koszulka polo, brązowa. Idealne połączenie sporto-
wego charakteru i elegancji. Doskonały fason, pomarań-
czowe elementy kontrastujące i szeroka listwa z guzikami 
nadają niepowtarzalny charakter.

NOWOŚĆ Bluza 

Materiał:  
60% bawełny,
40% poliester

Kolor ciemny brąz

Rozmiar Nr kat.

XS 0980 000 3000

S 0980 000 3001

M 0980 000 3002

L 0980 000 3003

XL 0980 000 3004

XXL 0980 000 3005

Sportowa, wygodna bluza, absolutny hit. Miękka tkanina  
wewnętrzna zapewnia wysoki komfort noszenia. Dzianino-
we wstawki na kołnierzu, rękawach i dolnym ściągaczu w 
kolorze brązowym z pomarańczowymi, ozdobnymi paskami 
oraz boczne kieszenie podkreślają doskonały design i spor-
towy styl kurtki.

NOWOŚĆ Koszulka Rugby

Materiał:  
100% bawełny

Kolor ciemny szary/melanż

Rozmiar Nr kat.

XS 0980 610 1100

S 0980 610 1101

M 0980 610 1102

L 0980 610 1103

XL 0980 610 1104

XXL 0980 610 1105

Sportowa, miękka koszula z długim rękawem. Mocno  
zaznaczona linia barków dzięki stębnowanej obszywce, 
wzmocniona zaokrągloną obszywką pleców. Dekoracyjne 
nadruki w kolorze szarym i pomarańczowym. NOWOŚĆ Czapka Canvas

Materiał:  
100% bawełny

Kolor szary/pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

one fits all 0980 810 1200

Czapka ze szlachetnej tkaniny Canvas. Wysoki komfort nosze-
nia, odblaskowe obszycie daszka. Specjalnie zaprojektowana 
kolorystyka szary/pomarańczowy, specjalny design  
STIHL® TIMBERSPORTS®. Idealna dla fanów marki STIHL.

NOWOŚĆ Koszula Authentic

Materiał:  
100% bawełny

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

S 0980 410 0001 p
M 0980 410 0002 p
L 0980 410 0003 p
XL 0980 410 0004 p
XXL 0980 410 0005 p

Modnie dopasowany i jednocześnie sportowy fason. Duży 
komfort noszenia. Boczne wstawki w kolorze antracytowym, 
dwie naszywane kieszenie na piersiach z nitami oraz dyskret-
ne logo STIHL® TIMBERSPORTS® podkreślają ekskluzywny 
charakter koszuli.
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Koszulka

Materiał:  
100% czesana bawełna

Kolor czarny

Rozmiar Nr kat.

S 0980 600 0032 p
M 0980 600 0033 p
L 0980 600 0034 p
XL 0980 600 0035 p
XXL 0980 600 0036 p

Koszulka z czystej, wysokiej jakości bawełny sprawdza  
się doskonale podczas zawodów sportowych i innych  
aktywności na świeżym powietrzu. Z dużym logo  
STIHL® TIMBERSPORTS® na plecach.

NOWOŚĆ T-shirt, antracytowy

Materiał:  
100 % bawełny

Kolor zielony

Rozmiar Nr kat.

XS 0980 600 1105

S 0980 600 1106

M 0980 600 1107

L 0980 600 1108

XL 0980 600 1109

XXL 0980 600 1110

Delikatny i sportowy. Ciemnoszary, klasyczny odcień, duże 
logo STIHL® TIMBERSPORTS® z kontrastującymi elementa-
mi w kolorze pomarańczowym, wzmocniona partia pleców. 
Czysta bawełna zapewnia przyjemny komfort noszenia.

NOWOŚĆ T-shirt pomarańczowy

Materiał:  
100 % bawełny

Kolor pomarańczowy

Rozmiar Nr kat.

XS 0980 600 6029

S 0980 600 6030

M 0980 600 6031

L 0980 600 6032

XL 0980 600 6033

XXL 0980 600 6034

Wygodny i efektowny. T-shirt z wysokiej jakości czystej  
bawełny, kolor pomarańczowy STIHL, wysoki komfort  
noszenia. Dwa logo STIHL® TIMBERSPORTS® nadają  
modny charakter.

NOWOŚĆ Szorty

Materiał:  
100 % bawełny

Kolor szary

Rozmiar Nr kat.

S 0980 510 0000

M 0980 510 0001

L 0980 510 0002

XL 0980 510 0003

XXL 0980 510 0004

Wygodne szorty, długość do kolan, z wytrzymałego  
materiału. Doskonały fason,  regulowana taśma gumowa  
w ściągaczu. Sportowy design, duża ilość kieszeni, np. do 
przechowywania portfela i telefonu. Uniwersalne.
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STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION

Nauszniki przeciwhałasowe

Kolor czarny

Nr kat.

0989 300 0001 p

Składane nauszniki przeciwhałasowe, wyściełany pałąk i 
miękkie wkładki. Chronią przed hałasem do 104 dB(A).  
EN 352. SNR 24 (H : 28; M : 21; L : 13).

NOWOŚĆ Chronograph

Nr kat.

0988 500 0100

Sportowa elegancja - tak właśnie prezentuje się nowy model 
zegarka z logo STIHL® TIMBERSPORTS® Series, który wy-
twarzany jest przez firmę Jacques Lemans. Solidna stalowa  
obudowa, utwardzane szkło i wodoszczelność do 10 ATM to 
największe atuty tego chronografu.  Z dodatkowym czarnym 
skórzanym paskiem. 

Okulary przeciwsłoneczne

Materiał: nylon o wysokiej 
gęstości; przepuszczal-
ność światła stopień 
ochrony 3, EN 166

Kolor tytan/pomarańczowy

Nr kat.

0988 500 0004 p

Optymalne do zastosowań na świeżym powietrzu: System 
Maxi-Impact gwarantuje wysoką odporność na uderzenia. 
3-warstwowa powłoka odblaskowa zapewnia odporność na 
zarysowania. Okulary są dostarczane w pokrowcu z mikrofa-
zy, który może być również używany do czyszczenia szkieł. 
100% ochrony przed promieniowaniem UV.

NOWOŚĆ Smycz

Materiał:  
100% poliester

Kolor pomarańczowy

Nr kat.

0988 530 6000

Praktyczny towarzysz podczas aktywności na świeżym po-
wietrzu. Karabińczyk z metalu, czarny zatrzask z tworzywa 
sztucznego i zabezpieczenie. Kolor pomarańczowy STIHL, 
odblaskowe logo.

NOWOŚĆ Portfel

Szerokość 12,5 x  
wysokość 10,8 cm Materiał:  

100% poliester

Kolor czarny/pomarańczowy

Nr kat.

0986 310 6000

Uniwersalny portfel z kieszenią na monety z zamkiem  
błyskawicznym, przegródka na  banknoty, przegródki na 
karty kredytowe i wiele innych. Łańcuszek i karabińczyk 
pozwalają na łatwe przymocowanie portfela do pasa. 

NOWOŚĆ Okulary przeciwsłoneczne 
czarne

Materiał:  
szkła z poliwęglanu; 
przepuszczalność  
światła poziom ochrony 
3, EN 166
Kolor czarny

Nr kat.

0988 540 0000

Sportowe i funkcjonalne okulary przeciwsłoneczne dwuko-
lorowy czarno-srebrny design. 100% ochrony przed  
promieniowaniem UV, filtr odporny na zarysowania.  
Poziom ochrony 3. Logo STIHL® TIMBERSPORTS® na obu 
pałąkach. Z pokrowcem z mikrofazy.
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Odzież męska

XS (42 – 44) 158 – 170 80 – 88 72 – 80

S (46 – 48) 164 – 176 88 – 96 80 – 88

M (50 – 52) 170 – 182 96 – 104 88 – 96

L (54 – 56) 176 – 188 104 – 112 96 – 104

XL (58 – 60) 182 – 194 112 – 120 104 – 114

XXL (62 – 64) 182 – 194 120 – 128 112 – 126

Tabele rozmiarów (męska)

NOWOŚĆ Nóż

Ostrze:  
stal nierdzewna 420

Kolor czarny

Nr kat.

0988 100 0008

Idealny towarzysz w lesie, trwały i poręczny. Powlekane 
ostrze, w kolorze czarnym, z nierdzewnej stali 420, Alumi-
niowa rękojeść z warstwą ochronną w kolorze ciemnozielo-
nym. Z tyłu rękojeści praktyczny zaczep. Długość ostrza 
8,2 cm. Długość całkowita 19,8 cm.

Dostępny od 
wiosny 2013!

NOWOŚĆ Nóż

Ostrze:  
stal nierdzewna 420

Kolor czarny

Nr kat.

0988 100 0007

Mały, praktyczny nóż przydatny podczas wędrówek i  
na campingu. Dzięki kompaktowym wymiarom pasuje  
idealnie do kieszeni w spodniach. Rękojeść z ryflowanego 
aluminium, ostrze z nierdzewnej stali 420. Długość ostrza 
5,3 cm. Długość całkowita 13,9 cm.

Dostępny od 
wiosny 2013!
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STIHL® TIMBERSPORTS COLLECTION xxx

Rozmiarntabelle xxxMateriały reklamowe 248 – 249

Jako producent pilarek łańcuchowych zachwycamy naszymi produktami 

użytkowników na całym świecie. Każdy, kto jest posiadaczem pilarki  

łańcuchowej STIHL, posiada wyjątkowe narzędzie o najwyższej jakości.  

Dla tych wszystkich, którzy darzą markę STIHL szczególnymi względami, 

przygotowaliśmy ofertę wyjątkowych artykułów. Zarówno dla dorosłych, 

jak i dla młodszych fanów marki STIHL.

Dla każdego  
coś miłego.

Materiały reklamowe
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Materiały reklamowe

  Dla małych i dużych fanów marki STIHL 

   Dla tych wszystkich, którzy marką STIHL 
chcą sprawić przyjemność innym.

Czapka STIHL

Pilarka łańcuchowa na baterie - zabawka dla dzieci

40 cm, wraz z bateriami
Nr kat.

0464 934 0000 p

Od 3 lat

Kosa mechaniczna na baterie - zabawka dla dzieci

86 – 107 cm/min, 
wraz z bateriami Nr kat.

0464 937 0000 p

Od 5 lat

Budzik

9 x 10 cm, wraz z bateriami
Nr kat.

0464 432 0000

Alarm z efektem dźwię-
kowym pracującej pilarki

Drwal - breloczek do kluczy

6 cm
Nr kat.

0464 107 0000 p

Porcelanowy kubek

Wysokość 11 cm
Nr kat.

0464 257 0000 p

15
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NOWOŚĆ Plecak

47 x 30 x 18 cm
Nr kat.

0464 853 0030 p

Pojemność 20 litrów.  
Zintegrowana osłona 
przeciwdeszczowa. Duża 
wewnętrzna przegroda. 
Wewnętrzna kieszeń na 
zamek. Pasy odblaskowe.

NOWOŚĆ Czapka

Nr kat.

0464 015 0030 p

Duże, wyszywane logo.

Prezentowane artykuły to tylko część bogatej oferty materia-
łów reklamowych. Więcej o materiałach reklamowych  
dowiecie się Państwo u Autoryzowanego Dealera STIHL.  
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w zakresie  
formy i wyglądu.

Scyzoryk

10,5 cm (zamknięty)
Nr kat.

0464 186 0000 p

Z blokadą oraz etui z 
przelotką na pasek.

Zestaw przyborów do grillowania w metalowej walizce

45 x 15 x 8 cm
Nr kat.

0464 169 0000 p

Trzyczęściowy zestaw 
przyborów do grillowa-
nia (szczypce, widelec, 
łopatka) ze stemplem  
grillowym do znakowa-
nia potraw logo STIHL.

Piłka

Ø 10 cm

Nr kat.

0464 549 0000 p

Koszulka STIHL V-shirt

100 % bawełny

Rozmiar Nr kat.

S 0464 035 0005

M 0464 035 0006

L 0464 035 0007

XL 0464 035 0008

XXL 0464 035 0009

Torba sportowa

64 x 23 x 25 cm

Nr kat.

0464 072 0001

Latarka diodowa

14,5 cm, wraz z bateriami
Nr kat.

0464 149 0020 p

17 diod białych i  
5 czerwonych
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Urządzenia akumulatorowe1

Lithium-Ion-PRO 
Symbol Lithium-Ion-PRO informuje o innowa-
cyjnej technologii akumulatorowej w urządze-
niach STIHL i VIKING. Znak ten oznacza inno-
wacyjną, akumulatorową technologię o doskonałej wydajności i 
profesjonalnej jakości.

Silnik elektryczny STIHL (EC)
Sterowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik elek-
tryczny (EC) STIHL charakteryzuje się wysoką spraw-
nością i niemalże nie ulega mechanicznemu zużyciu. 
Dzięki dużej skuteczności wydajność akumulatora jest przetwarza-
na na imponującą wydajność roboczą. Elektroniczny sterownik nie-
ustannie kontroluje pracę silnika, rozpoznaje zmiany obciążenia 
podczas pracy i zapewnia optymalny poziom obrotów.
 

Pilarki łańcuchowe i podkrzesywarki2

Wielofunkcyjny przełącznik
Obsługa wszystkich funkcji pilarki, takich jak uruchamianie, praca 
i wyłączanie odbywa się za pomocą jednej dźwigni.

Elektryczne ogrzewanie uchwytu (W)  
Elektryczne ogrzewanie uchwytu zapewnia 
wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi pilar-
ki w warunkach zimowych. Dzięki bezobsłu-
gowym i odpornym na zużycie foliom grzew-
czym umieszczonym wewnątrz uchwytów 
pozostają one ciepłe i suche nawet w niskich 
temperaturach. Operator może je włączyć zależnie od potrzeb.

Elektryczne ogrzewanie gaźnika (V) 
Układ ogrzewania gaźnika ze sterownikiem 
załączanym i wyłączanym w zależności od 
temperatury, zapobiega oblodzeniu gaźnika 
podczas pracy w warunkach zimowych. 
 

Kompensator
Zapewnia stałe parametry mieszanki paliwowo-powietrznej  
nawet przy  wzrastającym zanieczyszczeniu filtra powietrza.

Ręczna pompa paliwowa 
W pilarkach i podkrzesywarkach STIHL wyposa-
żonych w pompę paliwową zredukowano ilość 
pociągnięć za linkę rozrusznika, dzięki czemu ich 
uruchamianie jest znacznie łatwiejsze. Po naci-
śnięciu mieszka pompy, komora gaźnika napeł-
nia się paliwem. Dzięki temu przy uruchamianiu 
dostępna jest natychmiast wystarczająca ilość paliwa, a ilość pocią-
gnięć za linkę rozrusznika koniecznych do uruchomienia urządzenia 
zostaje zredukowana.

Pompa olejowa z regulacją wydajności
Różne długości prowadnic, różne rodzaje drewna i techniki pracy 
wymagają różnej ilości oleju. Pompa olejowa z regulacją wydajno-
ści umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości oleju do wykonywa-
nego zadania. Dzięki temu uzyskuje się redukcję zużycia oleju do 
50%.

Elektronicznie sterowany zapłon  
Idealne dostosowanie punktu zapłonu w każdym przedziale  
obrotów. Wydłużony czas przeskoku iskry, optymalne spalanie  
i uruchamianie urządzenia bez odbić. 

Boczny napinacz piły łańcuchowej 
Wygodne napinanie piły łańcuchowej z  
zachowaniem bezpiecznej odległości od jej 
ostrych elementów. 
 
 

STIHL ElastoStart  
Specjalny uchwyt linki rozrusznika zapewnia 
płynny rozruch urządzenia prawie bez szarp-
nięć. Zintegrowany element amortyzujący ab-
sorbuje obciążenia występujące podczas po-
ciągania za linkę rozrusznika. Znacznie 
ułatwia uruchamianie urządzenia.

STIHL ErgoStart (E)   
System STIHL ErgoStart o połowę redukuje na-
kład sił potrzebnych do uruchomienia urządze-
nia – i umożliwia zmniejszenie prędkości rozru-
chowej o ok. dwie trzecie. Spiralna sprężyna 
umieszczona pomiędzy rolką linki rozrusznika a 
wałem korbowym kompensuje skoki obciążenia 
na lince rozruchowej sprawiając, że są one prawie niewyczuwalne 
dla operatora.

STIHL błyskawiczny napinacz piły  
łańcuchowej (B)
Za pomocą błyskawicznego napinacza piły 
łańcuchowej STIHL, piła łańcuchowa może 
zostać łatwo i szybko napięta bez użycia ja-
kichkolwiek narzędzi i z zachowaniem bez-
piecznej odległości od jej ostrych krawędzi. 
Wystarczy poluzować pokrywę koła napędowego i ustawić  
odpowiednie napięcie za pomocą koła nastawczego.

 

Zestawy tnące3

Piły łańcuchowe

Hartowane nity
Nity pił łańcuchowych STIHL są hartowane 
indukcyjnie. Powoduje to zmianę struktury 
metalu, a w rezultacie zwiększenie twardości 
i odporności. 
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Gładkie otwory przegubowe  
Dzięki zastosowaniu specjalnego procesu nawiercania otwory 
przegubowe są idealnie gładkie, co gwarantuje długą żywotność i 
większą swobodę ruchu piły łańcuchowej.

Powłoka z twardego chromu 
Wszystkie zęby tnące STIHL są produkowane 
ze specjalnej stali. W celu zwiększenia odpor-
ności na zużycie górna płaszczyzna zęba jest 
dodatkowo chromowana elektrolitycznie. 

Rozciąganie 
Na zakończenie procesu produkcyjnego każda piła łańcuchowa 
STIHL jest poddawana działaniu stałych sił rozciągających o du-
żej wartości. Proces ten zmniejsza rozciąganie piły łańcuchowej 
podczas pierwszego zastosowania, redukuje jej zużycie i zapew-
nia znaczne zwiększenie jej żywotności. 

Prowadnice

Wymienny wierzchołek prowadnicy 
W przypadku zużycia istnieje możliwość wymiany całego  
wierzchołka prowadnicy wraz z kółkiem gwiazdkowym  
(STIHL Rollomatic ES).

Prowadnica o lekkiej konstrukcji  
Prowadnice o lekkiej konstrukcji E Light oraz 
ES Light różnią się od siebie pod względem 
budowy. Prowadnica E Light jest zbudowana 
z płyt stalowych wydrążonych na dużej po-
wierzchni i zespawanych elektrycznie. Wolne 
przestrzenie wypełnione są poliamidem zbro-
jonym włóknami szklanymi. Dzięki temu prowadnica jest wyjątko-
wo lekka. W przypadku prowadnicy ES Light wolne przestrzenie 
są frezowane, a następnie spawane za pomocą specjalnej techni-
ki laserowej. W ten sposób powstaje bardzo stabilny, wydrążony 
korpus ze sprężystą konstrukcją dolną i górną. Oba rozwiązania 
zapewniają mniejszy ciężar oraz lepsze wyważenie pilarki.

STIHL Ematic System 
W zależności od zestawu tnącego i rodzaju 
drewna system STIHL Ematic redukuje zuży-
cie oleju smarującego piłę łańcuchową aż 
do 50 % w porównaniu z konwencjonalnymi 
prowadnicami bez systemu Ematic. System 
składa się z prowadnicy STIHL Ematic lub 
Ematic S, piły łańcuchowej STIHL Oilomatic 
oraz pompy olejowej z regulacją wydajności lub redukcją ilości tło-
czonego oleju. Odpowiednia ilość oleju dociera dokładnie w te miej-
sca piły łańcuchowej, gdzie jest on najbardziej potrzebny.

STIHL Rollomatic E 
Właściwości prowadnicy STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic)  
z mały kółkiem gwiazdkowym:

gwiazdkowe mocowane za pomocą 4 nitów

-
skiwaniu miękkiego drewna i okrzesywaniu do pilarek o mocy 
do 3,5 kW

Właściwości prowadnicy STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) z  
dużym kółkiem gwiazdkowym:

 
mocowane za pomocą 6 nitów

drzew i przycinaniu na długość. Zastosowanie w pilarkach o 
mocy powyżej 3,5 kW 

Kółko gwiazdkowe z wbudowanym   
łożyskiem rolkowym
Rozwiązanie to zapobiega przedostawaniu się 
do wnętrza zanieczyszczeń mogących powo-
dować korozję. Nie wymaga dodatkowych  
nakładów konserwacyjnych, ponieważ ilość 
smaru znajdująca się w łożysku wystarcza na 
cały okres eksploatacji prowadnicy. Możliwa jest wymiana kółka 
gwiazdkowego.
 

KombiSystem4

Automatyczna dekompresja
W fazie rozruchu silnika system dekompresyjny automatycznie 
otwiera zawór ssący. Powoduje to redukcję skoków ciśnienia  
i sprawia, że pociągnięcie linki rozrusznika wymaga użycia  
znacznie mniejszej siły.

Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem 
kroku
Ogranicznik kroku przy uchwycie obwiednio-
wym pozwala utrzymać bezpieczną odległość 
stóp i nóg od listwy tnącej i głowic tnących 
podczas pracy.

Szybkozłącze ze śrubą motylkową
 Nowoczesne szybkozłącze umożliwia  
błyskawiczny, nie wymagający użycia  
dodatkowych narzędzi montaż i demontaż 
wszystkich urządzeń KombiSystemu.

 

Kosy mechaniczne5

Automatyczna dekompresja
W fazie rozruchu silnika system dekompresyjny automatycznie 
otwiera zawór ssący. Powoduje to redukcję skoków ciśnienia i 
sprawia, że pociągnięcie linki rozrusznika wymaga użycia znacz-
nie mniejszej siły. 

Ergonomiczny uchwyt oburęczny  
(wykaszanie)  
Uchwyt oburęczny zapewnia naturalne ruchy 
kosy i stanowi doskonały wybór, gdy chodzi 
o wykaszanie dużych powierzchni. W połą-
czeniu z uniwersalnymi szelkami ADVANCE 
lub szelkami do prac leśnych ADVANCE i  
odpowiednim narzędziem tnącym znacząco ułatwia pracę.
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Żyłki tnące  
W zależności od rodzaju zastosowania są  
dostępne w różnych grubościach i o różnym 
przekroju. Dzięki spiralnemu wyżłobieniu nie-
które żyłki pracują ciszej niż tradycyjne żyłki 
okrągłe. Wyżłobienie powoduje przerwanie 
równomiernego przepływu powietrza.  
Powstające zawirowania redukują świst powodując znaczne  
wyciszenie odgłosów koszenia.

Praktyczna regulacja uchwytu  
oburęcznego  
Umieszczona centralnie śruba skrzydełkowa 
umożliwia łatwą regulację ergonomicznego 
uchwytu oburęcznego bez użycia dodatko-
wych narzędzi i dostosowanie go do każde-
go użytkownika. Na potrzeby transportu i 
ekonomicznego przechowywania uchwyt można obrócić o 90°.

Silnik STIHL 4-MIX 
Silnik STIHL 4-MIX łączy w sobie zalety silników 2- i 4-suwowych. 
Mniej szkodliwych spalin, nie ma potrzeby kontroli poziomu oleju, 
przyjemniejsze brzmienie. Więcej mocy i wyższy moment obrotowy. 

STIHL Elektro-Start (F)
Umożliwia łatwe i komfortowe uruchamianie za pomocą  
przycisku. (FR 480 C-F).
 

Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopło-
tów na wysięgniku6

Nożyce do żywopłotów

Przestawny uchwyt wielofunkcyjny    
Przestawny uchwyt zapewnia optymalną  
pozycję pracy w przypadku każdego rodzaju 
zastosowania, umożliwiając łatwą i nieza-
wodną obsługę urządzenia
 

Osłona 
Zapobiega uszkodzeniom, chroni listwę  
tnącą przed uszkodzeniem podczas pracy 
wymagającej kontaktu z podłożem.

Ręczna pompa paliwowa 
W nożycach do żywopłotów i nożycach do żywopłotów na wy-
sięgniku STIHL wyposażonych w pompę paliwową zredukowano 
ilość pociągnięć za linkę rozrusznika, dzięki czemu uruchamianie 
silnika jest znacznie łatwiejsze. Kilkukrotne naciśnięcie pompy pa-
liwowej wystarczy, aby paliwo trafiło do gaźnika . Dzięki temu 
przy uruchamianiu dostępna jest natychmiast wystarczająca ilość 
paliwa, aby utworzyć zdolną do zapłonu mieszankę powietrzno-
paliwową, a ilość pociągnięć za linkę rozrusznika koniecznych do 
uruchomienia urządzenia zostaje zredukowana.

HS 81 R i HS 86 R, Wersja R – przycinanie
Odpowiednia do prac związanych z przycina-
niem i karczowaniem dużych i gęstych żywo-
płotów.

HS 81 T, Wersja T - trymowanie
Idealna do cięć związanych z formowaniem

 
 

Nożyce do żywopłotów na wysięgniku

Długości wysięgników przystosowane do różnych prac  
Nożyce na długim wysięgniku stosowane są przede wszystkim 
podczas pielęgnacji wysokich i rozłożystych krzewów. Krótkie 
wersje K z przedłużonym uchwytem są poręczniejsze i nadają  
się doskonale do przycinania niższych żywopłotów.

Przekładnia o lekkiej konstrukcji  
Obudowa wykonana jest ze stopów magnezu i dzięki temu jest 
wyjątkowo lekka. 

Uchwyt obwiedniowy  
Uchwyt obwiedniowy zapewnia dużą swobodę ruchu i łatwą  
obsługę nawet na ograniczonej przestrzeni. 

System szybkiej regulacji 
Listwa tnąca może być stopniowo regulowana 
w dwóch kierunkach w zakresie roboczym do 
135° (HL 95, HL 100) wzgl. 125° (HLE 71). Na 
potrzeby transportu listwę można złożyć rów-
nolegle do wysięgnika i zablokować (pozycja  
transportowa).

Urządzenia czyszczące7

Dmuchawy

Katalizator (D)
Znacząco redukuje ilość szkodliwych substancji w spalinach.

Ręczna pompa paliwowa 
W urządzeniach z silnikiem spalinowym wyposażonych w ręczną 
pompę paliwową proces uruchamiania jest znacznie łatwiejszy. Ilość 
szarpnięć za linkę rozrusznika zredukowano o ok. 40 %. Kilkukrotne 
naciśnięcie pompy paliwowej przed uruchomieniem urządzenia  
wystarczy, aby odpowiednia ilość paliwa trafiła do gaźnika.

STIHL ElastoStart  
Specjalny uchwyt linki rozrusznika zapewnia płynny rozruch urzą-
dzenia prawie bez szarpnięć. Zintegrowany element amortyzują-
cy absorbuje obciążenia występujące podczas pociągania za  
linkę rozrusznika. Znacznie ułatwia uruchamianie urządzenia.

Variante R

Variante T
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Zestaw do czyszczenia rynien  
Praktyczny zestaw do czyszczenia rynien o 
długości ok. 3 m do dmuchaw i odkurzaczy 
ogrodowych umożliwia oczyszczanie rynien 
nawet w trudno dostępnych miejscach. 

Odkurzacze ogrodowe

Nóż rozdrabniający  
Nóż rozdrabniający ze specjalnej stali zapew-
nia doskonałe rozdrobnienie materiału w 
urządzeniach SH 56 i SH 86.

 

Zamiatarka

Pomysłowa zasada działania
Podczas zamiatania wszelkie zanieczyszczenia zbierane są przez 
przednią część urządzenia. Dzięki temu zbierane materiały nie zo-
stają zablokowane pod zamiatarką.

Myjki wysokociśnieniowe

Aluminiowy uchwyt teleskopowy  
Aluminiowy uchwyt teleskopowy można  
złożyć, co umożliwia komfortowy transport 
lub wygodne przechowywanie urządzenia.

Złącze przeciwskrętne  
 Zapobiega skręcaniu się węża. Dzięki temu do dyspozycji jest 
pełna długość węża.

Podwójny uchwyt na lance  
Do wygodnego przechowywania na urządzeniu lanc z dyszą  
płaską i dyszą rotacyjną.

Otwierana pokrywa przednia  
Zintegrowany uchwyt na dysze pod przednią 
pokrywą umożliwia bezpieczne przechowy-
wanie dyszy rotacyjnej i dyszy płaskiej i za-
pewnia ochronę przed brudem. Odpowied-
nie dysze zawsze są pod ręką.

Manometr 
Manometr pozwala na stałą kontrolę aktual-
nego ciśnienia.

System dozowania środka czyszczącego  
Umożliwia doprowadzenie do strumienia wody środka czyszczące-
go. To nie tylko praktyczne, ale i ekologiczne rozwiązanie. Wszyst-
kie modele wyposażone w zbiornik na środek czyszczący mogą 
również pobierać środek czyszczący z zewnętrznych pojemników.

Wyłącznik bezpieczeństwa  
Urządzenie wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa jest  
odłączane od zasilania w przypadku gdy jest nie używane przez 
30 minut.

Wąż płaski z oplotem tekstylnym z kasetą 
Lekki i elastyczny wąż niskociśnieniowy do 
podłączenia myjki wysokociśnieniowej do 
źródła wody. Kaseta umożliwia komfortowe 
nawijanie i rozwijanie węża, a także jego wy-
godne przechowywanie w urządzeniu. Dzięki 
temu wszystko, co potrzebne podczas pracy 
myjką wysokociśnieniową, jest zawsze pod ręką.

Uchwyt na wąż płaski z oplotem tekstylnym  
Płaski wąż z oplotem tekstylnym można zamocować za pomocą 
kasety bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki temu jest zawsze pod 
ręką i można go wygodnie przechowywać. 

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro

Adapter do elektronarzędzia 
Adapter umożliwia podłączenie elektronarzę-
dzia bezpośrednio do węża ssącego. Dzięki 
temu możliwe jest zasysanie brudu i kurzu  
bezpośrednio podczas wiercenia, cięcia lub  
szlifowania.

Uchwyt ze stali nierdzewnej z szybkozłączką  
Szybkozłączka umożliwia błyskawiczny połączenie węża ssącego 
z uchwytem.

Wyłącznik wybiegowy  
Jeśli odkurzacz jest uruchamiany za pomocą automatycznego 
włącznika, to po wyłączeniu elektronarzędzia pracuje jeszcze  
jakiś czas. Dzięki temu z węża ssącego usuwane są resztki  
zanieczyszczeń.

Łagodny rozruch  
Łagodny rozruch redukuje pobór prądu rozruchowego oraz  
wydłuża żywotność silnika.

gert die Lebensdauer des Motors.Opryskiwacze8

Dysza płaska 

-
bójczymi, grzybobójczymi lub owadobójczy-
mi.
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Dysza stożkowa 
-

dynczych roślin
-

ślin środkami chwastobójczymi, grzybobój-
czymi lub owadobójczymi.
Umożliwia opryskiwanie roślin lub liści  
zarówno od dołu, jak i od góry

System antywibracyjny STIHL
System antywibracyjny STIHL redukuje przenoszenie drgań wy-
twarzanych przez silnik na użytkownika, co powoduje odciążenie 
mięśni pleców.
 

Świdry glebowe9

Składana rama (BT 360) 
Ramę dwuosobowego świdra BT 360 moż-
na złożyć, co umożliwia wygodny transport 
urządzenia.

 

Hamulec wiertła QuickStop (BT 121)  
W przypadku zablokowania wiertła hamulec 
wiertła QuickStop jest uruchamiany na wyso-
kości uda operatora i natychmiast przerywa 
pracę świdra. Spełnia funkcję blokady zwrot-
nej. Zablokowane wiertło można jednak  ła-
two wyjąć z otworu po prostu je obracając w 
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

STIHL ElastoStart  
Specjalny uchwyt linki rozrusznika zapewnia płynny rozruch urzą-
dzenia prawie bez szarpnięć. Zintegrowany element amortyzują-
cy absorbuje obciążenia występujące podczas pociągania za  
linkę rozrusznika. Znacznie ułatwia uruchamianie urządzenia. 
 

Pilarka do betonu i przecinarki10

Silnik STIHL 2-MIX
Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 
2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym 
oszczędność zużycia paliwa do 20 % w  
porównaniu do dwusuwowych silników 
STIHL o podobnej mocy bez technologii 
2-MIX.

STIHL ElastoStart
Specjalny uchwyt linki rozrusznika zapewnia płynny rozruch urzą-
dzenia prawie bez szarpnięć. Zintegrowany element amortyzują-
cy absorbuje obciążenia występujące podczas pociągania za  
linkę rozrusznika. Znacznie ułatwia uruchamianie urządzenia.

Praktyczne korki zbiorników paliwa
Umożliwiają łatwe otwieranie i zamykanie zbiornika bez użycia 
dodatkowych narzędzi i zapewniają najlepszą ochronę przed  
zapyleniem.

Pilarka do betonu

Gumowa osłona
Podczas wykonywania cięć w ścianach obudowa silnika jest 
chroniona przy pełnym zagłębieniu prowadnicy dużą gumową 
osłoną.

Przecinarki

Elektroniczny moduł sterowania  
dopływem wody (A)  
Gdy silnik przecinarki jest włączony użytkownik 
może sterować dopływem wody za pomocą 
elektronicznego modułu sterującego. W zależ-
ności od obrotów tarczy tnącej następuje do-
pływ lub odcięcie dopływu wody. Regulacja 
przepływu wody odbywa się za pomocą odpo-
wiednich przycisków, co pozwala na optymalne wiązanie pyłu.  
Dzięki funkcji Memory po ponownym uruchomieniu urządzenia  
doprowadzana jest automatycznie ta sama ilość wody. Nawet  
po dłuższym przestoju możliwe jest wznowienie pracy bez  
konieczności dokonywania ponownych ustawień.

Półautomatyczny system napinania paska klinowego
Łatwe napinanie paska klinowego (do stałego poziomu) wydłuża 
żywotność paska i łożysk.

Osłona magnezowa  
Osłona przecinarek STIHL wykonana z ciśnieniowego odlewu 
magnezowego jest wyjątkowo lekka. Nowe wykonanie regulacji 
osłony i przyłącza wody.

STIHL Injection (i)  
W pełni elektroniczny wtrysk paliwa zapew-
nia idealną pracę urządzenia i redukcję  
zużycia paliwa w porównaniu do urządzeń 
bez technologii wtrysku.

Wstępny filtr cyklonowy    
Innowacyjny wstępny filtr cyklonowy likwidu-
je konieczność codziennego czyszczenia fil-
tra i znacznie wydłuża jego żywotność. Sys-
tem zapewnia oddzielenie ok. 80% cząstek 
kurzu zawartych w zasysanym powietrzu już 
w pierwszym etapie filtrowania. Cząstki ku-
rzu nie osiadają - jak to ma miejsce w przypadku zwykłych syste-
mów filtrujących - na filtrze piankowym, lecz zostają odseparowa-
ne i ponownie odprowadzone na zewnątrz.
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Doskonała technika w szczegółach

System szybkiego mocowania  
Do szybkiego i łatwego montażu i demontażu przecinarki na  
wózku prowadzącym STIHL bez użycia jakichkolwiek narzędzi. 

Regulacja głębokości cięcia  
Precyzyjna regulacja głębokości cięcia na górnym uchwycie.
 

Narzędzia i akcesoria do prac leśnych12

Tuleja wzmacniająca  
i przykręcana płyta zabezpieczająca
Kombinacja długiej stalowej tulei zabezpie-
czającej stylisko, klina pierścieniowego, płyt-
ki ochronnej i śruby mocującej zapewnia wy-
jątkowo stabilne połączenie styliska i ostrza 
siekiery. Powstaje wyjątkowo stabilne połą-
czenie charakteryzujące się m.in.:

-
ku chybionych uderzeń

 

Środki ochrony indywidualnej13

Ochrona przed przecięciem STIHL  
Ochrona antyprzecięciowa STIHL składa się z 
warstw materiałów zabezpieczających przed 
przecięciem zaprojektowanych specjalnie dla 
firmy STIHL. Zbudowana z wielu warstw jest 
bardzo lekka i elastyczna. W momencie kon-
taktu piły łańcuchowej z warstwą ochronną 
wyrwane zostaje wiele pojedynczych włókien, które stawiają opór 
pile łańcuchowej i dodatkowo blokują koło łańcuchowe. Piła łańcu-
chowa zostaje zatrzymana, a ryzyko urazu ulega znacznemu 
zmniejszeniu. Dla lepszej orientacji produkty STIHL z ochroną anty-
przecięciową zostały oznaczone w katalogu piktogramem: 

Ważna wskazówka: Środki ochrony indywidualnej nie mogą 
zapewnić całkowitej ochrony przed urazami. Nie zastąpią także 
bezpiecznych technik pracy. Należy bezwzględnie przestrzegać 
wskazówek zawartych w instrukcjach użytkowania wyposażenia 
ochronnego i instrukcjach obsługi urządzeń mechanicznych oraz 
krajowych przepisów BHP. 

Strefy zabezpieczenia przed przecięciem w butach  
do pracy pilarką łańcuchową   

strefy chronione

metalowy  
czubek buta

Strefy zabezpieczenia przed przecięciem  
w spodniach z wkładką antyprzecięciową 
Aby umożliwić szybką orientację jaki poziom 
zabezpieczenia posiadają dane spodnie, 
wszystkie spodnie tradycyjne i spodnie typu 
"ogrodniczki" oznaczyliśmy specjalnymi sym-
bolami. Na czerwono zaznaczono poziom za-
bezpieczenia przed przecięciem wg normy 
DIN EN 381. Przegląd najważniejszych cech 
produktów znajdziecie Państwo w rozdziale 
13, strona 214.

Wartość SNR   
Simplified Noise Reduction (współczynnik redukcji hałasu)  
pozwala oszacować ogólny poziom ochrony słuchu, który 
 mogą oferować ochronniki słuchu. Im wyższa wartość SNR,  
tym lepsza redukcja hałasu. 

Ochrona przed promieniowaniem UV  
Wskaźnik ochronny UV (UPF) informuje, o ile 
dłużej użytkownik odzieży chroniącej przed 
słońcem lub promieniowaniem UV może prze-
bywać na słońcu, nie odnosząc obrażeń skóry. 
Wskaźnik UPF można porównać ze wskaźni-
kiem ochronnym kremu do opalania (SPF). 
Osoba ze skórą typu 1 chroniona odzieżą z 
UPF 20 może 20-krotnie dłużej przebywać w 
warunkach maksymalnego nasłonecznienia 
nie ponosząc ryzyka oparzeń słonecznych. 
Skala definiowana przez normę EN 13758-2 
przewiduje wartości ochrony do UPF 40. Skala definiowana przez 
standard normy UV 801 przewiduje jeszcze wyższe wartości.
 

STIHL® TIMBERSPORTS® COLLECTION14

Przewiewna tkanina   
Laminowana, mikroporowata powłoka, za-
bezpieczająca przed deszczem i śniegiem,  
utrzymuje wilgoć na zewnątrz. Oddychal-
ność: 3.000 g/m2/24 h (dotyczy przewiew-
ności); słup wody: 3.000 mm/m2 (dotyczy 
wodoodporności).

Bawełna czesana  
Bawełna czesana to materiał wyjątkowo miękki dzięki dużej dłu-
gości włókien. W procesie oczyszczania usuwane są wszelkie za-
nieczyszczenia i włókna o zbyt małej długości. Długość włókien 
to ważny czynnik decydujący o jakości bawełny.

Wzór A

Wzór C

tył

tył

przód

przód
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Terminy targów 2013

Firma STIHL jest obecna na wielu krajowych  
i międzynarodowych targach i wystawach.  
Poznajcie Państwo bliżej produkty STIHL i VIKING.
Terminy targów 2013
11.01. – 12.01. 2013   Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej, Warszawa. 

08.03. – 10.03. 2013   Las-Expo, Kielce. 

30.08. – 01.09. 2013   Zieleń to Życie, Warszawa.

06.09. – 08.09. 2013   AGROPOMERANIA Targi Rolne, Barzkowice, woj. zachodniopomorskie.

20.09. – 23.09. 2013   AGROSHOW Międzynarodowa Wystawa Rolnicza, Bednary k. Poznania.

Szczegółowe informacje o imprezach targowych i wystawach na których obecna jest firma STIHL  
znajdziecie Państwo w Internecie na www.stihl.pl
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Jakość firmy STIHL

Wasz Autoryzowany Dealer STIHL
Autoryzowany Dealer STIHL zatroszczy się o Państwa przed 
zakupem i po jego dokonaniu. Doradzi w kwestiach doboru 
urządzenia optymalnie dostosowanego do Państwa potrzeb, 
udzieli cennych wskazówek na temat prawidłowego zastoso-
wania i zaoferuje profesjonalne usługi serwisowe. W ten spo-
sób wartość użytkowa i zadowolenie z posiadania urządzenia 
marki STIHL będą trwały długie lata. 

Oryginalne części zamienne STIHL
Urządzenia STIHL sprawdzają się niezawodnie również w eks-
tremalnych warunkach. Gdyby jednak w Państwa urządzeniu 
wystąpiła jakakolwiek usterka – to żaden problem: serwis 
STIHL dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi, które 
mają decydujący wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i  
żywotność Państwa urządzeń marki STIHL. Oryginalne części 

można łatwo rozpoznać dzięki umieszczonemu na 
nich logo STIHL lub po oznakowaniu części zamien-
nych charakterystycznym znakiem S.

Jakość STIHL
Wysoki standard produktów STIHL zapewniają surowe wyma-
gania jakościowe stawiane w ramach całego koncernu. STIHL 
spełnia tym samym warunki obowiązujących na całym świecie 
norm ISO 9001 i ISO 14001 odnośnie pełnego Systemu Kon-
troli Jakości i Ochrony Środowiska. Firma STIHL stale pracuje 
nad rozwojem wszystkich swoich produktów: z tego właśnie 
względu firma zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dosta-
wy w ramach jej formy, rozwiązań technicznych i wyposażenia. 

Przede wszystkim bezpieczeństwo
Wszystkie urządzenia mogą w przypadku ich użytkowania 
niezgodnego z przepisami stanowić zagrożenie dla operatora, 
osób przebywających w jego pobliżu, zwierząt lub przedmio-
tów. W związku z tym prosimy o uważne przeczytanie całej 
instrukcji użytkowania przed pierwszym uruchomieniem 
oraz/lub eksploatacją urządzenia oraz o przestrzeganie  
zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

www.stihl.pl

Niezależnie od rodzaju zadania, podczas cięcia, koszenia, czyszczenia czy przecinania – STIHL zachwyca wszystkich użytkowników 

swoją bezkompromisową jakością i niezawodnością. Właśnie po to, aby Państwa fascynacja produktami marki STIHL trwała dłu-

gie lata, produkty marki STIHL można kupić wyłącznie u Autoryzowanego Dealera - w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania.
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Certyfikaty i inne informacje

Wskazówki ogólne

1.  Niniejszy katalog obowiązuje
od 1 stycznia 2013 r.

2.  Z chwilą publikacji niniejszego katalogu 
poprzedni katalog traci ważność.

3.  Wyklucza się dochodzenie roszczeń
na podstawie danych lub rysunków
zawartych w niniejszym katalogu. Za-
strzega się prawo do wprowadzania
zmian w dziedzinie techniki, konstrukcji, 
koloru i wyposażenia.

4.  Oryginalne pilarki łańcuchowe i urzą-
dzenia mechaniczne STIHL można roz-
poznać po pomarańczowo-szarej ko-
lorystyce.

5.  Całość publikacji, a także jej
poszczególne części są chronione
prawem autorskim. Wszelkie prawa
zastrzeżone, w szczególności prawo
do rozpowszechniania, tłumaczenia
oraz edycji elektronicznej.

W niniejszym katalogu przedstawiono 
całą gamę różnych urządzeń i odpo-
wiednich narzędzi o różnorodnym za-
stosowaniu, przeznaczonych dla róż-
nych grup użytkowników. Do zastosowań 
standardowych zalecamy  stosowanie 
przedstawionych kombinacji urządzeń  
i narzędzi STIHL. Informacje o zastoso-
waniach dostępne są w instrukcjach  
obsługi danych urządzeń. Odnośnie  
wyboru odpowiedniego urządzenia i 
jego przeznaczenia eksploatacyjnego 
optymalnej porady udzieli Państwu  
Autoryzowany Dealer STIHL.

ANDREAS STIHL Sp. z o.o.
Sady, ul. Poznańska 16
62-080 Tarnowo Podgórne
www.stihl.pl

Telefon: 61 / 816 62 00
Telefax: 61 / 816 62 02
E-Mail: poczta@stihl.pl

Produkty STIHL podlegają regularnym kontrolom przeprowadzanym przez instytu-
cje krajowe i zagraniczne

Poddajemy się tym kontrolom, ponieważ postrzegamy je jako kontynuację naszych własnych 
programów testowych. Przykładamy wielką wagę do opinii wydawanych przez niezależne 
placówki – także przez wzgląd na naszych Klientów. Przyznając znaki kontrolne instytucje po-
twierdzają standardy jakościowe oraz wzorcową technikę zastosowaną w produktach STIHL.

Szczegółowe dane na temat spełnienia warunków dyrektywy 2002/44/WE odnośnie wibracji 
znajdziecie Państwo na stronach www.stihl.com/vib.

Informacje na temat spełnienia warunków dyrektywy REACH (WE) nr 1907/2006 znajdziecie 
Państwo na stronach www.stihl.com/reach.

Objaśnienia znaków:

Znak kontrolny „Communauté Européenne“ (fr.: „Wspólnota europejska“). Produkty STIHL 
wprowadzane do obrotu spełniają wymogi wszystkich obwiązujących przepisów europejskich.

Dobrowolne „kontrole bezpieczeństwa” przeprowadzane przez uznane jednostki. Na podsta-
wie znaku GS można ustalić, która jednostka przeprowadziła kontrolę.

Certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego. Niezależna, honorowa komisja ustala kryteria 
kontrolne i standardy oceny oraz decyduje o przyznaniu znaku jakości. Z reguły SignumTest trwa 
od 6 do 12 miesięcy. Raporty kontrolne można znaleźć na stronach www.dlg-test.de.

Komisja Kontroli Techniki Leśnej przy Kuratorium Pracowników Leśnych przyznaje znak 
„KWF-Gebrauchswert“ (wartość użytkowa KWF) narzędziom do prac leśnych, które spełniają 
wszystkie wymagania w zakresie ekonomiki eksploatacji, bezpieczeństwa pracy, ergonomii 
użytkowania i ochrony środowiska. Podstawą tej oceny są testy przeprowadzane przez użyt-
kowników profesjonalnych. 
Nowy znak „KWF-Standard” (standardowa wartość użytkowa KWF) przyznawany jest produk-
tom testowanym w praktyce, które przeznaczone są dla użytkowników okazjonalnych do prac 
związanych z pielęgnacją zieleni czy przygotowaniem drewna opałowego. Produkty, które 
podczas testów oceniono pozytywnie otrzymują znak „KWF-Test”. Raporty kontrolne dostęp-
ne są na stronach www.kwf-online.de.

Ten znak (RAL-ZU 48) jest przyznawany przez RAL (Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń) 
olejom smarnym do pił łańcuchowych, które podlegają szybkiej biodegradacji. Oleje do  
smarowania pił łańcuchowych posiadające znak Blauer Engel (Niebieski Anioł) stanowią  
proekologiczną alternatywę dla produktów konwencjonalnych. Są one produkowane na  
bazie olejów roślinnych, a dzięki temu łatwo ulegają biodegradacji. W ten sposób unika się 
ciężkich alkilatów, starych olejów oraz substancji toksycznych dla środowiska.

To oznaczenie (RAL-UZ 129) jest nadawane przez RAL (Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń) 
urządzeniom ogrodowym, które odznaczają się szczególnie niskim stopniem emisji hałasu i 
spalin, chroniąc w ten sposób środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Więcej informacji na 
stronach www.blauer-engel.de.

Wprowadzony w roku 1992 europejski znak ekologiczny Eco-label stosowany jest przez Ko-
misję Europejską, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz w obrębie Europejskiej 
Strefy Ekonomicznej. Dzięki niemu europejski konsument wie, że ma do czynienia z produk-
tem ekologicznym wysokiej jakości, który został skontrolowany przez niezależne instytucje 
certyfikujące poszczególnych krajów członkowskich. Szczegółowe informacje znajdą Państwo 
na stronach www.eco-label.com.

Wszystkie buty i elementy odzieży GORE-TEX® posiadają dożywotnią gwarancję Guaranteed 
to Keep You Dry™ na nieprzemakalność, nieprzenikalność wiatru i przewiewność.

Produkty posiadające Oeko-Tex®-Label przeszły pomyślnie kontrolę oraz otrzymały certyfikat 
według standardów Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 to obowiązujący na 
całym świecie jednolity system kontroli i certyfikowania surowców tekstylnych, półproduktów 
i produktów końcowych. Testy na obecność substancji szkodliwych obejmują m.in. wykaza-
nie istnienia związków prawnie zabronionych i chemikaliów niebezpiecznych dla zdrowia.

Ten symbol oznacza sprawdzoną odzież roboczą z zabezpieczeniem przed przecięciem  
przeznaczoną dla użytkowników pilarek łańcuchowych, zgodną z normą EN 381 i EN 17249 
wzgl. EN 20345.

Ten symbol oznacza, że odzież robocza z elementami odblaskowymi posiada udział elemen-
tów fluorescencyjnych i odblaskowych oraz dwa pasy odblaskowe zgodne z wymaganiami 
normy EN 471. 
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0463 931 5123. M25. A3. Konradin. Wydrukowano w Niemczech. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2013.
Wydrukowano na papierze posiadającym certyfikat PEFC. Certyfikat PEFC oznacza długotrwałe zagospodarowanie zasobów leśnych w celu zabezpie-
czenia ekosystemów leśnych dla przyszłych pokoleń. Niezależne jednostki certyfikujące kontrolują zachowanie przepisów, na podstawie których uży-
wany jest znak PEFC. Firmy stosujące papier z certyfikatem PEFC wykazują duże zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska i zachowania cennego
surowca naturalnego - drewna. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: www.pefc.de.




