Je tu pro Vás: Váš
odborný prodejce
výrobků STIHL
ƒ

Další informace a poradenství
na stihl.cz

Energie z
akumulátoru od
společnosti S
 TIHL.
ƒ
ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL

U odborného prodejce STIHL v blízkosti Vašeho
domova jste v nejlepších rukou. Váš prodejce STIHL
dobře z praxe zná, jaké produkty jsou optimální pro
Vaše potřeby, nabídne ochranné pomůcky a doplňky
a přidá tipy pro používání a údržbu Vašeho přístroje.
Odborní prodejci výrobků STIHL mají také kvalifikaci
k tomu, aby Vám nabídli rozsáhlé servisní služby pro
Vaše výrobky STIHL. Tak zvládnete i Vy každý úkol.
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 KUMULÁTOROVÝ SYSTÉM AK
A
S LITHIUM-IONTOVÝM A
 KUMULÁTOREM
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Jeden akumulátor pro
všechny druhy nářadí
ƒ
S JEDINÝM AKUMULÁTOROVÝM SYSTÉMEM ZVLÁDNETE KAŽDÝ ÚKOL VE VAŠÍ ZAHRADĚ.

NOVINKA
ZAHRADNÍ VYSAVAČ
SHA 56
VERTIKUTÁTOR
RLA 240
ZAHRADNÍ
SEKAČKA
RMA 235
RMA 339 / 339 C
RMA 248

FOUKAČ
BGA 57
BGA 60 NOVINKA

MOTOROVÉ
V YŽÍNAČE
FSA 57
FSA 60 R

NOVINKA
VYVĚTVOVACÍ PILA
HTA 50

PRODLOUŽENÉ
ZAHRADNÍ NŮŽKY
HLA 56

ZAHRADNÍ NŮŽKY
HSA 56

MOTOROVÁ PILA
MSA 120 C-B
MSA 140 C-B
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Lehké, tiché,
vysoce výkonné
ƒ
Zvládněte Vaši práci v zahradě ještě efektivněji. Nezáleží na tom, zda sečete trávník,
stříháte živý plot, odstraňujete listí, řežete dřevo nebo začisťujete hrany trávníku.
Každé akumulátorové nářadí je lehké, tiché a efektivní. Mimo to se pohodlně
ovládá a i přesto má dostatečný výkon, aby zvládlo i náročné práce v zahradě.
Tak zvládnete každý úkol. S energií z akumulátoru od společnosti STIHL.
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Naučte se
milovat Váš
trávník
ƒ

AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA
RMA 339 C S LITHIUM-IONTOVÝM
AKUMULÁTOREM.
Tato akumulátorová sekačka v systému AK od společnosti STIHL byla vyvinuta pro
efektivní sečení malých až středně velkých zahrad. Protože nemá kabel, který by
Vám mohl zkřížit cestu, a díky svému lehkému a kompaktnímu designu ji můžete bez
námahy vést po zahradě.
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RMA 339 C

STIHL.CZ

AKUMULÁTOROVÁ ZAHRADNÍ SEKAČKA

Jsme tu vždy
pro Vás
ƒ

POSEČE AŽ

Bez kabelu, kompaktní a
komfortní

Lehká a robustní

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí
u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz

RMA 339 C usnadňuje majitelům zahrad sečení
trávníku. Výhodou je samozřejmě to, že nemusíte
za sebou tahat žádný kabel. Další výhodou je
komfortní vodicí držadlo. Díky němu je možné
například zcela jednoduše odebrat sběrný koš na
trávu. Díky kompaktnímu designu a perfektnímu
vyvážení se akumulátorová sekačka mimořádně
snadno vede na úzkých místech a otáčí na konci
trávníku.

330 m²

NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU1

Skříň akumulátorových sekaček od s polečnosti
STIHL je vyrobena z vysoce kvalitního,
nárazuvzdorného polymeru odolného vůči
UV záření. Díky tomu jsou zvlášť robustní a
spolehlivé.

1P
 lošný výkon na jedno nabití a kumulátoru při optimálních podmínkách. Kromě typu použitého a kumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon i další
faktory, jako jsou vlastnosti trávníku (překážky, geometrie), výška a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením nebo použitím více akumulátorů je
možné plošný výkon zvýšit. Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.

Krásný, čistě
posečený
trávník
ƒ
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Špičková péče
o trávník
ƒ
Ještě efektivnější s EKONOMICKÝM
režimem

Optimalizovaná doba provozu
akumulátoru i sečení

V ekonomickém režimu se přizpůsobuje rychlost
nožů vlastnostem trávy: rychlejší pro hustší, delší
trávu a pomalejší pro kratší trávu. Tak pracuje
motor ještě efektivněji, což dále prodlužuje dobu
provozu akumulátoru.

Aerodynamicky tvarované nože stébla před
posečením zvednou. Tak se efektivněji využívá
výkon akumulátoru a tráva se seče čistěji.

Ještě více péče pro Váš trávník
S volitelnou mulčovací soupravou, která se
skládá z mulčovací vložky a multi-nože, utěsníte
žací ústrojí a zajistíte, že se čerstvě posečená
tráva velmi jemně rozmístí do travního drnu jako
přirozené hnojivo bohaté na živiny.

Efektivní a
komfortní
ƒ

Chytrá rukojeť, vynikající
manévrovatelnost
Komfortní řídítka modelu RMA 339 C jsou skvěle
ergonomická. Postarají se o to, aby se sběrný koš
na trávu odebíral zvlášť snadno. Tyč rukojeti je
sklopná a dá se přizpůsobit Vaší výšce. Přesto je
robustní a zajišťuje vynikající manévrovatelnost.

30 – 70 m
mm
VÝŠKA SEČENÍ

Centrální nastavení výšky sečení
S centrálním nastavením výšky sečení se dá
sekačka rychle nastavit na požadovanou délku
trávy. Aktuální výška se přitom snadno přečte na
stupnici.

Lehká a pohyblivá
Přes svůj vynikající výkon je RMA 339 C velmi
lehká. Dá se snadno vést a téměř klouže po
trávníku. Naprosto ideální pro malé a střední
plochy.

Sběrný koš na trávu plný
dobrých nápadů
Inovační sběrný koš na trávu je vybaven
v ýklopným mechanismem, který zajišťuje, že
se mimořádně snadno otevírá a vyprázdňuje.
Díky proudu vzduchu vytvářenému při
sečení trávníku se posečená tráva fouká do
sběrného koše na trávu, dokud není úplně
plný. Indikátor stavu naplnění signalizuje,
když se koš musí opět vyprázdnit.
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každý úkol
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S AKUMULÁTOROVOU SEKAČKOU RMA 339 C.
Komfortní vodicí držadlo
Pro snadné vyprázdňování sběrného
koše na trávu.

Výškově nastavitelná rukojeť
Pro ergonomické sečení trávníku.

Sklopné vodicí držadlo
Pro uložení šetřící místo.

Bezpečnostní
konektor
K zamezení nechtěnému použití.

EKONOMICKÝ režim
Přizpůsobuje rychlost nože vlastnostem
trávy, aby se prodloužila doba provozu
akumulátoru.

Lithium-iontový
akumulátor
Pro dlouhou dobu provozu
akumulátoru a krátkou dobu
nabíjení.

Přídavná držadla
Vpředu a vzadu. Pro snadnou
přepravu.

Volitelná mulčovací
souprava
Doplňková souprava určená k
hnojení posečenou trávou.

Indikátor stavu naplnění
Indikuje, když je sběrný koš na trávu
plný.

Maximální výška naplnění
Silný proud vzduchu se stará o to,
aby byl sběrný koš na trávu naplněn
až k hornímu okraji.

Dlouhá životnost
Vyrobeno z vysoce kvalitního
polymeru.

Tichý provoz
Není nutná ochrana sluchu.

Centrální nastavení výšky
sečení
Jednoduché a přesné nastavení
požadované výšky trávníku.

Až 330 m²
Jen na jedno nabití a kumulátoru. 1

Vysoce kvalitní nůž
Pro dokonalé sečení a zdravý,
zelený trávník.

1P
 lošný výkon na jedno nabití akumulátoru při optimálních podmínkách. Kromě typu použitého a kumulátoru ovlivňují i další faktory skutečně dosažitelný
plošný výkon, jako jsou vlastnosti trávníku (překážky, geometrie), výška a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením nebo použitím více
akumulátorů je možné plošný výkon zvýšit. Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.
Pro více informací k RMA 339 C nebo abyste nalezli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz
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Perfektní
stříhání
ƒ
Akumulátorové zahradní nůžky HSA 56 se ovládají zvlášť pohodlně.
Díky své nízké hmotnosti jde práce snadněji od ruky. Přitom Vám
umožňují volnost pohybu, abyste Vaše živé ploty tvarovali podle
libosti.
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HSA 56

STIHL.CZ

AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

2,9 kg

1

NÍZKÁ HMOTNOST. VYSOKÝ VÝKON.

Jsme tu vždy
pro Vás
ƒ

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí
u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz

Pohodlná práce,
U KTERÉ NENÍ nutná
ochrana sluchu
ƒ

LEHKÉ, TICHÉ A VÝKONNÉ
S nůžkami HSA 56 můžete bez námahy stříhat
živé ploty a keře. Díky nízké hmotnosti pouhých
2,9 kg (bez baterie) a nízké úrovni vibrací se
HSA 56 obzvlášť snadno ovládají. Snadná
manipulace činí práci příjemnou a dlouhodobě
nenamáhavou. Navíc jsou tyto akumulátorové
nůžky na živý plot tak tiché, že není třeba
používat ochranu sluchu.

TECHNOLOGIE NOŽŮ STIHL
PRO NEPŘEKONATELNÝ
ŘEZNÝ VÝKON
Kapkovitý tvar zajišťuje, že větve
jsou při střihu pevně uchyceny a
Vy dosahujete dokonalých výsledků.

OSTŘIHAJÍ AŽ

420 m²

JEN NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU2

Vždy připraveny na následující
úkol
Abyste udrželi akumulátorové nůžky na živý plot
v optimální kondici, měli byste používat čistič
STIHL Superclean. Jednoduše jej nastříkejte
na nůž a krátce spusťte motor, aby se uvolnily
zbytky pryskyřice a jiných nečistot.

1 Bez akumulátoru

2 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití a dvoumetrové výšce živého plotu s AK 30
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S AKUMULÁTOROVÝMI
ZAHRADNÍMI NŮŽKAMI HSA 56.
Vodicí ochranný kryt
Chrání jak nože, tak i překážky před
poškozením.

Protiběžný pohyb nožů
Pro efektivní stříhání a snadné ovládání.

Kapkovitý tvar
 chranného krytu proti
o
pořezání
Kapkovitý tvar drží větvičky pro
optimální výsledek stříhání spolehlivě
v noži.

Přímé zastavení
Řezací nůž se zastaví po uvolnění
spínače za méně než jednu sekundu.

Ochrana rukou
Pro bezpečnou manipulaci.

Kruhová trubková rukojeť
Pro komfortní stříhání v každé poloze.

Lithium-iontový akumulátor
Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a
krátkou dobu nabíjení.

Technologie nožů STIHL
Pro optimální řezný výkon bez
roztřepení.

Dokonale vyvážené
Pro minimální vynakládání síly.

Tichý provoz
Není nutná ochrana sluchu.

Ostříhají až 420 m² živého plotu
Jen na jedno nabití a kumulátoru. 1

Ovládání dvěma rukama
HSA 56 je možné používat jen oběma rukama –
pro zvýšenou bezpečnost.

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití a dvoumetrové výšce živého plotu s AK 30.
Pro více informací k HSA 56 nebo abyste nalezli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz

Závěsné oko
Umožňuje uložení šetřící místo.
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Vysoko nahoru
ƒ
Zažijte výkon akumulátorových prodloužených zahradních nůžek HLA 56 od
společnosti STIHL. Díky své délce a možnostem nastavení se dokonale hodí pro
stříhání vysokých a širokých živých keřů nad hlavou a po stranách. Navíc jsou tak
ergonomické a vyvážené, že je práce s nimi snadná. Mimo to je možné délku zkrátit
až na 115 cm. Díky tomu se dají úplně jednoduše uložit a přepravovat.
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HLA 56

STIHL.CZ

AKUMULÁTOROVÉ PRODLOUŽENÉ
ZAHRADNÍ NŮŽKY

OSTŘIHAJÍ AŽ

460 m²

JEN NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU1

Mimořádná kontrola pro
m imořádnou délku
Pro co nejlepší ovládání je nářadí dokonale
vyváženo a je vybaveno komfortní pogumovanou
kruhovou rukojetí.

Snadná a bezpečná přeprava
HLA 56 lze rozdělit na délku 115 cm, takže se dá
bez problémů přepravovat a uložit. Na ochranu
řezných nožů a pro prostorově úspornou přepravu.

Pro nejvyšší i nejnižší výzvy
Nejen mimořádně dlouhá tyč z nich dělá
dokonalé nářadí pro úkoly. Nožovou lištu je
možno zcela jednoduše nastavit pod úhlem až
135°, a díky tomu jste optimálně vybaveni pro
každou oblast použití – pro stříhání nad hlavou
nebo u země, svisle nebo vodorovně.

Dosáhne hodně vysoko
a má dlouhou výdrž
ƒ
Jsme tu vždy
pro Vás
ƒ
Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí
u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz

1  Doba provozu s akumulátorem na
příkladu použití s AK 30 a dvoumetrové
výšce živého plotu.
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Prodlužovací tyč
Ke zvýšení dosahu o 50 cm
u vysokých živých plotů.

Zvládnete
každý úkol
ƒ

n

ost
čn

STIHL doporučuje

Výk
o

25

S AKUMULÁTOROVÝMI PRODLOUŽENÝMI
ZAHRADNÍMI NŮŽKAMI HLA 56.
Délka
Celková délka 210 cm.

Technologie nožů STIHL
Pro optimální řezný výkon bez roztřepení.

Tichý provoz
Není nutná ochrana sluchu.

Vodicí ochranný kryt
Chrání jak nože, tak i překážky před
poškozením.

Kapkovitý tvar
 chranného krytu proti
o
pořezání
Kapkovitý tvar drží větvičky
pro o
 ptimální výsledek stříhání
spolehlivě v noži.

Sklopné
Pro usnadnění přepravy.
Přímé zastavení
Řezací nůž se zastaví po vypnutí za
méně než jednu sekundu.
Odnímatelná tyč
Pro snadnější přepravu a bezproblémové
uložení.

Mimořádně dlouhá tyč
Pro velký dosah.

Nožová lišta se dá naklopit
až o 135º
Snadné nastavení pro pohodlnou práci
nad hlavou nebo u země.

Dokonale vyvážené
Pro minimální vynakládání síly.

Pogumovaná rukojeť
Pro pohodlný a pevný úchop.

Až 460 m²
Jen na jedno nabití
akumulátoru. 1

Kruhová trubková
rukojeť
Pro komfortní práci v každé poloze.

Lithium-iontový
akumulátor
Pro dlouhou dobu provozu
akumulátoru a krátkou dobu
nabíjení.

Závěsné oko
Umožňuje uložení šetřící místo.

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30 a dvoumetrové výšce živého plotu.
Pro více informací k HLA 56 nebo abyste nalezli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz
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Síla pod
kontrolou
ƒ
Akumulátorovým vyžínačem od společnosti STIHL rychle a komfortně
začistíte hrany trávníku a těžko přístupný porost. I přesto, že je nářadí vysoce
výkonné, je i mimořádně lehké a tiché a díky tomu je ideální pro majitele
zahrad sousedících s obytnými zónami.
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FSA 57

STIHL.CZ

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ

Komfortní
a pohodlné
začišťování
ƒ

1.500 m

Mnohostranně nastavitelné – pro
maximální ergonomii a kontrolu

300 m²

S délkově nastavitelnou tyčí a nastavitelnou
obloukovou trubkovou rukojetí je možné
dokonale vyvážený FSA 57 optimálně
přizpůsobit Vaší výšce a úkolu. Tak můžete s
lehkostí vyžínat i obtížná místa Vaší zahrady.

Snadné nastavení a údržba
Ať už chcete přizpůsobit délku žací struny,
stlačením knoflíku prodloužit tyč nebo nastavit
rukojeť – u akumulátorového vyžínače FSA 57
jsme Vám to usnadnili.

Výkon, kontrola a
dokonalé vyvážení
ƒ

Jsme tu vždy
pro Vás
ƒ

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí
u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.

ZVLÁDNE
ZAČISTIT AŽ

HRAN TRÁVNÍKU NEBO

PLOCHY TRÁVNÍKU JEN NA JEDNO
NABITÍ A
 KUMULÁTORU1
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S AKUMULÁTOROVÝM VYŽÍNAČEM FSA 57.

Lithium-iontový
akumulátor
Pro dlouhou dobu provozu
akumulátoru a krátkou dobu nabíjení.

Pogumovaná rukojeť
Pro pohodlný a pevný úchop.

Nastavitelná rukojeť
Pro komfortnější práci.

Délkově nastavitelná tyč
Pro komfortní práci díky přizpůsobení
výšce těla.

Závěsné oko
Umožňuje uložení šetřící místo.

Zvládne začistit až
1.500 m hran trávníku/
300 m² plochy trávníku
Jen na jedno nabití a kumulátoru. 1

Velmi lehký
Pro minimální vynakládání síly.

Tichý provoz
Není nutná ochrana sluchu.
Vysoce výkonný motor
Pro vynikající výsledky při vyžínání.
Přizpůsobení žací struny
Přitisknutím žací hlavy k zemi.

Oblouk pro udržování
vzdálenosti
Pro opatrné vyžínání v blízkosti
záhonů, stromů a zdí.

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.
Pro více informací k FSA 57 nebo abyste nalezli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz

Výměna žací hlavy bez
použití nářadí
Jako příslušenství je k dispozici žací
hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži.

33

Dokonce silnou trávu a obtížná místa v zahradě
zvládnete díky dokonale vyváženému, lehkému
FSA 60 R a jeho výkonnému motoru.

v

Optimálně vyvážen pro
energickou a pohodlnou práci

O

Nejjednodušší
způsob začišťování trávníku
ƒ

la

d at e l n o s

t

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ

Zvládnete
každý úkol
ƒ
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S AKUMULÁTOROVÝM VYŽÍNAČEM FSA 60 R.
Robustní skříň s přihrádkou
pro akumulátor
Pro optimální ochranu.
Závěsné oko
Umožňuje uložení šetřící místo.

ZVLÁDNE
ZAČISTIT AŽ

1.500 m
HRAN TRÁVNÍKU NEBO

300 m²

PLOCHY TRÁVNÍKU JEN NA JEDNO
NABITÍ AKUMULÁTORU1

Snadná manipulace a ošetřování
Jsou k dispozici tři různé řezné nástroje pro
různé způsoby použití. Sériová žací hlava
AutoCut C 6-2 pracuje s žací strunou, k terá
se nastavuje jednoduchým přitisknutím k
zemi. A
 lternativně je možno použít FSA 60 R
sD
 uroCut 5-2, který je k dostání jako
 olyCut
příslušenství, se dvěma strunami popř. s P
6-2 se dvěma pohyblivými plastovými noži.
Všechny nástavce se snadno vyměňují a dají se
vyměnit rukou bez použití nářadí.

Lithium-iontový akumulátor
Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a
krátkou dobu nabíjení.

PRAKTICKÁ Kruhová
trubková rukojeť
Pro komfortní práci.

Zvládne začistit až
1.500 m hran trávníku/
300 m² plochy trávníku
Jen na jedno nabití a kumulátoru. 1

Plynulá regulace otáček
K energeticky efektivnímu nastavení
žacího výkonu.

Velmi lehký a dobře
v yvážený
Pro pohodlnou práci.

Jsme tu vždy
pro Vás
ƒ

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí
u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz

Tichý provoz
Není nutná ochrana sluchu.

Strunová žací hlava AutoCut
C 6-2 jako standard
Vysoce výkonný motor
Pro vynikající výsledky při vyžínání.
Přizpůsobení žací struny
Přitisknutím žací hlavy k zemi.
Oblouk pro
udržování
vzdálenosti
Pro opatrné vyžínání v blízkosti
záhonů, stromů a zdí.

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.

Pro více informací k FSA 60 nebo abyste nalezli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz

Jsou k dispozici
a
 lternativní řezné
nástroje
Výměna rukou bez použití nářadí.

35
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Inovátor
motorových
pil
ƒ
Naše akumulátorová pila MSA 140 C-B představuje kombinaci legendární
technologie motorových pil a energie akumulátoru. Je kompaktní, silná,
lehká a mimořádně tichá. Je výsledkem více než 90 let zkušeností při vývoji
motorových pil pro lesní hospodářství, zemědělství a pro zahradu.

37

36
36

MSA 140 c-B

STIHL.CZ

AKUMULÁTOROVÁ PILA

Vysoký výkon,
žádný velký
hluk
ƒ
ZVLÁDNE AŽ

210 řezů

JEN NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU ①

Jsme tu vždy
pro Vás
ƒ

Energie akumulátoru,
která dělá značce
STIHL čest
ƒ

1D
 oba provozu s akumulátorem na příkladu použití s MSA 140 C-B a AK 30 a řezání hranolů (10 × 10 cm).

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí
u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz

Silná, ale lehká a tichá
S MSA 140 C-B můžete snadno řezat palivové
dříví, keře a větve. A přece je tato akumulátorová motorová pila i přes svůj velký řezný výkon
mimořádně lehká a tichá. Ochrana sluchu není
nutná.

Švýcarská přesnost
Už po desetiletí se pilové řetězy STIHL vyrábí
výhradně ve výrobně řetězů STIHL ve Švýcarsku.
Řetězy STIHL pracují přesně, prochází bez
námahy dřevem a starají se tak o čistý řez.

Zařízení pro rychlonapínání
řetězu STIHL
Pilový řetěz napnete bez použití nářadí otáčením
stavěcího kolečka. Vodicí lišta se automaticky
zajistí utažením šroubu na krytu řetězového kola.

39

v

la

Bez
pe

d at e l n o s

t

n

ost
čn

O

Zvládnete
každý úkol
ƒ

Výk
o

38

S AKUMULÁTOROVOU PILOU MSA 140 C-B.

Úzký pilový řetěz
Pro čisté, efektivní řezání při nižší
spotřebě energie z akumulátoru.
Vysoká rychlost řetězu
Pro mnoho řezů v krátkém čase.

Vodicí lišta STIHL Rollomatic
Kalená – pro dlouhou životnost
a maximální přesnost.

Zařízení pro rychlonapínání
řetězu STIHL
Pro snadné a rychlé napínání řetězu.

Brzda řetězu STIHL QuickStop
Doplňkový systém brzdění pro ještě větší
bezpečnost.

Tichý provoz
Není nutná ochrana sluchu.
Dokonale vyvážená
Pro snadné ovládání.

Motor s efektivním využitím
energie
Pro nízkou spotřebu energie z akumulátoru.

Mimořádně lehká
Umožňuje dlouhou práci.

Lithium-iontový akumulátor
Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a
krátkou dobu nabíjení.

Až 210 řezů
Jen na jedno nabití a kumulátoru. 1

Pogumovaná rukojeť
Pro pohodlný a pevný úchop.

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s MSA 140 C-B a AK 30 a řezání hranolů (10 × 10 cm).
Pro více informací k MSA 140 C-B nebo abyste nalezli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz

41

40

PÉČE
PŘEVYŠUJÍCÍ
VŠE BĚŽNÉ.
ƒ
Objevte sílu akumulátorové vyvětvovací pily STIHL HTA 50. Vysoká
rychlost řetězu zajišťuje optimální řezný výkon i na vzdálených větvích.
K tomu se přidává pohodlná manipulace, díky použití lehkého hliníku
v konstrukci.

43
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NOVINKA

STIHL.CZ

Hta 50
AKUMULÁTOROVÁ VYVĚTVOVACÍ PILA

PŘESNÁ PRÁCE I VE VELKÝCH
VÝŠKÁCH
Tento stroj je dokonale vyladěný a velmi
pohodlně se ovládá. Umožňuje tak precizní
práci v jakékoli výšce.

ERGONOMICKÁ A KOMFORTNÍ
Díky neklouzavé úchopové ploše se s HTA 50
pracuje pohodlně a komfortně. Kromě toho
akumulátorový pohon umožňuje tichou práci
bez nutnosti používání ochrany sluchu.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ PRÁCE
Délka až 280 cm činí z HTA 50 velmi výkonný
a efektivní nástroj, který umožňuje vysoký řezný
výkon. Pro ještě větší flexibilitu je možné stroj
přizpůsobit pro práci pravorukých i levorukých
uživatelů.

Jsme tu vždy
pro Vás
ƒ

PŘESNÝ VÝKON V
JAKÉKOLI VÝŠCE.
ƒ

Podrobné informace k tomuto produktu Vám
ochotně poskytne odborný prodejce STIHL ve
Vaší blízkosti. Na webových stránkách stihl.cz
najdete nejbližšího prodejce STIHL snadno a
pohodlně.

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30.

AŽ

220 řezů

JEN NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU1

CELKOVÁ DÉLKA STROJE OD

280 cm
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S AKUMULÁTOROVOU VYVĚTVOVACÍ PILOU HTA 50
Vysoká rychlost řetězu
s 1/4" pilovým řetězem PM3
pro skvělý řezný výkon.

KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ
Pro perfektní vizuální kontrolu nad řezáním.

Poloprůhledná nádrž
na olej
Rychlá vizuální kontrola.

Tichý provoz
Není nutná ochrana sluchu.
DLOUHÁ KONSTRUKCE
A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON
pro pohodlnou a efektivní práci.
DĚLITELNÁ HŘÍDEL
Pro snadnou přepravu
a skladování.

PRODLUŽOVACÍ TYČ
(zvláštní příslušenství)
Pro prodloužení stroje z 280 cm
na 330 cm.

PŘESTAVITELNÁ PRO
POUŽÍVÁNÍ PRAVÁKY I LEVÁKY

KONSTRUKCE Z HLINÍKU
A HOŘČÍKOVÝCH SLITIN
pro dlouhodobě nenamáhavou práci.

PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA
NA HŘÍDELI
pro pevný úchop stroje.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
AKUMULÁTORY AK-SYSTÉMU
Doporučený AK 20.

STIHL doporučuje
Prodlužovací tyč
Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm
pro zvláště vysoké stromy.

Lithium-iontový
akumulátor
Dlouhá doba provozu.
Krátká doba nabíjení.

Obj. č. LA02 820 5000

Pro více informací k HTA 50 nebo abyste nalezli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz
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Naše první
elektrická
motorová pila
ƒ
Vyrobena v roce 1926

Zažijte sílu výkonu více než 90 let inovací. Jméno STIHL je od založení podniku
spjato se zárukou revoluční technologie. Ať už například u elektrické řetězové pily
z roku 1926 nebo ve žhavé současnosti, se systémem STIHL AK - oba tyto produkty
jsou plné nápadů. STIHL je dnes znám na celém světě díky své kvalitě a servisu.
Ve více než 160 zemích pomáhají naše v ýrobky lidem při práci. Se značkou STIHL
jsou dobře vybaveni pro jakékoli úkoly jak profesionálové, tak i příležitostní milovníci
zahrady.

Vyvinuto i pro ty
největší výzvy
ƒ
a pro Vaši zahradu

Už dlouhou dobu pracují profesionálové s nářadím STIHL, které je ani při nejobtížnějších úkolech nenechá
ve štychu. Přitom jsme se také naučili, jak se vyrábí správně nářadí pro privátní zahradu u domu. Bez ustání
pracujeme na zlepšování přesnosti, odolnosti a ergonomii našich strojů. Přitom očekáváme sami
od sebe vždy nejvyšší kvalitu, neboť víme, že naši zákazníci, profesionálové a privátní zákazníci, to dělají také.

49

ÚKLID
SNADNO
A RYCHLE.
ƒ

Neuvěřitelně výkonný, tichý a snadno ovladatelný. BGA 57
je lehké výkonné nářadí, se kterým jde odstraňování listí a
posekané zelené hmoty snadno od ruky.

51

50

BGA 57

STIHL.CZ

AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ

Bez námahy
se zbavíte
spadaného listí
ƒ

Příjemná práce

Dá se jednoduše přizpůsobit Vaší
výšce

Zbavte trávník, terasu nebo vjezd pohodlně
listí, posekané zelené hmoty a lehkých nečistot.
Akumulátorový foukač BGA 57 je nejen dobře
vyvážený, ale má také ergonomickou rukojeť pro
pevný úchop a přesnou manipulaci.

Foukací trubka BGA 57 se dá přizpůsobit výšce
Vašeho těla tak, aby byla hubice co nejblíže
u země. Tímto způsobem můžete pracovat ve
vzpřímené poloze, aniž by současně docházelo
ke zbytečné ztrátě foukacího výkonu.

ODSTRANÍ AŽ

900 m²

LISTÍ JEN NA JEDNO NABITÍ
AKUMULÁTORU1

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30 a suchým listím na asfaltu.

ČISTOTA, KOMFORT
A TICHÝ VÝKON.

Silný, ale tichý
Foukací síla BGA 57 je stejně přesvědčivá, jako
jeho nízká hlučnost. Je tak tichý, že n
 emusíte
používat ochranu sluchu a nerušíte Vaše
sousedy.

Jsme tu vždy
pro Vás
ƒ

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí
u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz
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S AKUMULÁTOROVÝM FOUKAČEM BGA 57.

Kulatá hubice
Pro pohodlnou práci díky rovnému
tvaru hubice.
Délkově nastavitelný
Pro maximální foukací sílu díky
blízkosti u země a ergonomickou
práci.

Motor s efektivním využitím
energie
Pro vysoký foukací výkon a nižší spotřebu
energie z a kumulátoru.

Závěsné oko
Umožňuje uložení šetřící místo.

Nízké odstředivé síly
Pro pohodlné ovládání.

Optimální vyvážení
Pro dlouhou, pohodlnou práci.

Ergonomická rukojeť
Pro komfortní práci.

Velmi tichý
Není nutná ochrana sluchu.

Lithium-iontový akumulátor
Pro dlouhou dobu provozu akumulátoru a
krátkou dobu nabíjení.

1 Doba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30 a suchém listí na asfaltu.
Pro více informací k BGA 57 nebo abyste nalezli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz

Nízká hmotnost
Důležité pro dlouhé, pohodlné
používání.

Odstraní až 900 m² listí
Jen na jedno nabití a kumulátoru. 1

55
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NOVÁ DIMENZE
FLEXIBILITY.
ƒ

Objevte sílu akumulátorového zahradního foukače SHA 56 od společnosti STIHL.
Díky funkci 2 v 1 je to dokonalé zahradnické nářadí, které je bleskurychle připraveno
na každou situaci. Foukání, vysávání a zároveň drcení zahradního odpadu s je s
tímto strojem velmi rychlé, efektivní a uživatelsky přívětivé. Nadrcení spadaného
listí, zbytků po stříhání živých plotů a dalšího zahradního odpadu je snadnější než
kdykoli předtím a přitom získaná hmota je cennou surovinou ideálně připravenou
pro následnou kompostaci. V procesu drcení hrají významnou roli kovové drtící
nože, které tento proces velmi zefektivňují.
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NOVINKA

STIHL.CZ

sha 56
AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ VYSAVAČ
S ROZMĚLŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM

VYČISTÍ AŽ /
VYSAJE AŽ

700 m² /
90 m²

JEN NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU1

PŮSOBIVÝ VÝKON PŘI VŠECH
ČINNOSTECH
Nekompromisní výkon podává SHA 56 při
plnění všech úkolů: spolehlivě odfoukává zahradní
odpad, vysává ho a zároveň drtí, a přitom
přestavba stroje z foukače zahradního odpadu
na vysavač a naopak je otázkou pár chvil.

ČISTĚNÍ ZAHRADY EFEKTIVNĚ
A SNADNO
Díky vysokému výkonu nemá proti tomuto
stroji suché listí žádnou šanci. Integrovaná
lithium-iontová baterie umožňuje dlouhou
provozní dobu a velmi a rychlé nabíjení.

ERGONOMIE A KOMFORTNÍ POUŽÍVÁNÍ
Dokonale vyvážený foukač/vysavač SHA 56 se
snadno a příjemně ovládá díky promyšlenému
designu a skvěle sedí v ruce. Přestavba mezi
oběma funkcemi je velmi snadná a lze ji provádět
bez použití nářadí. Pro optimální provoz lze
rovněž jednoduše stroj natáčet o 180 stupňů v
obou pracovních režimech. Nastavitelná délka
foukací trubky a polstrovaný ramenní popruh
navíc umožňuje snadné přizpůsobení uživatelům
s různou tělesnou výškou. A v neposlední řadě
je příjemným benefitem tohoto stroje možnost
pohodlného čistění díky velkému otvoru pro kolo
ventilátoru.

MULTIFUNKČNÍ
A VÝKONNÝ
ƒ
Jsme tu vždy
pro Vás
ƒ

Získejte více informací a vyzkoušejte si nářadí
u Vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.
Naleznete jej na stihl.cz

1D
 oba provozu s akumulátorem na příkladu použití s AK 30 a suchém listí na asfaltu.
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S AKUMULÁTOROVÝM VYSAVAČEM SHA 56.

REGULÁTOR OTÁČEK
Optimalizace řízení výkonu.

NÍZKÝ PROVOZNÍ HLUK
Ochrana sluchu není nutná.

OPTIMÁLNÍ POHON
Pro dobrý sací výkon
a maximální výdrž baterie.

KOVOVÉ DRTÍCÍ NOŽE
Pro ideální rozmělnění nasátého
materiálu.

ELEKTRONICKÁ POJISTKA
všech dílů. Přístroj se spustí pouze
v případě, že je správně smontován.

RUKOJEŤ OTOČNÁ O 180°
Vysoký komfort pro všechny způsoby
použití.

LITHIUM-IONTOVÁ BATERIE
Dlouhá doba provozu. Krátká doba nabíjení.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
AKUMULÁTORY SYSTÉMU AK.
Doporučený akumulátor AK 20.

VELKÝ OTVOR KOLA VENTILÁTORU
Pro snadné čištění.

PROMYŠLENÝ DESIGN
Sběrného vaku pro snadné
vyprazdňování a demontáž.

STIHL doporučuje
SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI
SBĚRNÉHO VAKU
Sada sestávající ze sběrného
vaku o objemu 45 l, kolena
a adaptéru snižuje zátěž
při nesení, zejména pro
delší práci.

OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÉ
Pracujte i dlouhodobě bez zbytečné
námahy.

PRAKTICKÉ PROVEDENÍ 2 v 1:
Zahradní foukač a vysavač v jednom.
Snadná a rychlá přestavba bez použití
nářadí.

BOČNÍ VÝŘEZY
u sací trubky.

Obj. č. SA02 007 1000

Pro více informací k SHA 56 nebo abyste nalezli odborného prodejce značky STIHL v blízkosti Vašeho bydliště, navštivte stihl.cz
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Akumulátorové nářadí
AK systém

STIHL AK-SySTem
ƒ

RMA 339 C

Technická data

Šířka záběru při sečení

37 cm

Výška sečení

30 až 70 mm

Hmotnost (bez akumulátoru)

16 kg

Zaručená hladina akustického
výkonu LwA

90 dB(A)

Typ
akumulátoru

Při plochách trávníku až …

76 dB(A)

AK 10

120 m²

Faktor nejistoty hladiny
akustického tlaku KpA 2

2 dB (A)

AK 20

250 m²

Hodnota vibrací ahw

1,6 m/s²

Faktor nejistoty K 2

0,8 m/s²

Sběrný koš na trávu

40 l

AK 30

330 m²

Pracovní záběr

34 cm

Výška sečení

-7,5 mm až
+7,5 mm
Typ
akumulátoru

Při plochách trávníku až … 6

75 dB(A)

AK 10

96 m²

Faktor nejistoty hladiny
akustického tlaku KpA 2

3 dB(A)

AK 20

190 m²

Hodnota vibrací ahw

4,8 m/s²

Faktor nejistoty K 2

2,4 m/s²

Sběrný koš

50 l

AK 30

250 m²

Naměřená hladina
akustického tlaku LpA

Akumulátorové nářadí
AK systém
RMA 235

Technická data

Šířka záběru při sečení

33 cm

Výška sečení

25 až 65 mm

Hmotnost (bez a kumulátoru)

14 kg

Hmotnost (bez akumulátoru)

15 kg

Při plochách trávníku až …

Zaručená hladina akustického
výkonu LwA

92 dB(A)

76 dB(A)

AK 10

150 m²

Naměřená hladina
akustického tlaku LpA

Faktor nejistoty hladiny
a kustického tlaku KpA 2

2 dB (A)

AK 20

300 m²

Hodnota vibrací ahw

1,8 m/s²

Faktor nejistoty K 2

0,9 m/s²

Sběrný koš na trávu

30 l

Šířka záběru při sečení

46 cm

Výška sečení

25 až 75 mm

Hmotnost (bez a kumulátoru)

21 kg

Naměřená hladina
akustického tlaku LpA

AK 30

400 m²

HSA 56

Při plochách trávníku až …

83 dB(A)

AK 10

100 m²

Faktor nejistoty hladiny
a kustického tlaku KpA 2

2 dB (A)

AK 20

200 m²

Hodnota vibrací ahw

1,8 m/s²

Faktor nejistoty K 2

0,9 m/s²

Sběrný koš na trávu

55 l

Šířka záběru při sečení

37 cm

Výška sečení

30 až 70 mm

Hmotnost (bez a kumulátoru)

14 kg

Naměřená hladina
akustického tlaku LpA

96 dB(A)

AK 30

76 dB(A)

AK 10

120 m²

Faktor nejistoty hladiny
a kustického tlaku KpA 2

2 dB (A)

AK 20

250 m²

Hodnota vibrací ahw

1,6 m/s²

Faktor nejistoty K 2

0,8 m/s²

Sběrný koš na trávu

40 l

90 dB(A)

1 Doba provozu se může lišit v závislosti na stavu nabití a ovládání
2 Faktory nejistoty KpA/K podle směrnice 2006/42/ECRS

45 cm

Hmotnost (bez akumulátoru)

2,9 kg

Hladina akustického tlaku 3

80 dB(A)

Hladina akustického výkonu 3

91 dB(A)

Hodnota vibrací vlevo / vpravo 4

2,7 / 1,2 m/s²

Rozteče nožů

30 mm

Typ
akumulátoru

Doba provozu s
akumulátorem 7

Ostříhaný
živý plot na
jedno nabití
akumulátoru

AK 10

50 min

175 m²

AK 20

100 min

350 m²

AK 30

120 min

420 m²

Typ
akumulátoru

Doba provozu s
akumulátorem 7

Ostříhaný
živý plot na
jedno nabití
akumulátoru

AK 10

50 min

190 m²

AK 20

100 min

380 m²

AK 30

120 min

460 m²

HLA 56

Při plochách trávníku až …

Naměřená hladina
akustického tlaku LpA

Řezná délka

250 m²

Typ
akumulátoru

Zaručená hladina akustického
výkonu LwA

Doporučený akumulátor
Snížená výkonnost nářadí

89 dB(A)

Typ
akumulátoru

Zaručená hladina akustického
výkonu LwA

RMA 339

RLA 240
Typ
akumulátoru

Zaručená hladina akustického
výkonu LwA

NOVINKA RMA 248

Výkon

1

Výkon1

AK 30

330 m²

3 K-faktor podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4 K-faktor podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²

5 S nožovou řeznou soupravou
6 Při čištění plochy jen v jednom směru (bez křížení)

Řezná délka

45 cm

Hmotnost (bez akumulátoru)

3,8 kg

Hladina akustického tlaku 3

77 dB(A)

Hladina akustického výkonu 3

88 dB(A)

Hodnota vibrací vlevo / vpravo 4

1,5 / 1,5 m/s²

Rozteče nožů

30 mm

Celková délka 5

210 cm

7 Uvedená doba práce na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty
a mohou se lišit v závislosti na způsobu použití a na zpracovávaném materiálu
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Akumulátorové nářadí
AK systém

Technická data

Akumulátorové nářadí
AK systém

Výkon1

FSA 57

Technická data

Výkon1

NOVINKA HTA 50
Hmotnost (bez akumulátoru) 6

2,7 kg

Hladina akustického tlaku 3
se standardním nástrojem

74 dB(A)

Hladina akustického výkonu 3
se standardním nástrojem

89 dB(A)

Hodnota vibrací se standardním
nástrojem, vlevo / vpravo 4

4,0 / 4,0 m/s²

Celková délka
bez řezného nástroje

149 cm

Standardní řezný nástroj

AutoCut C 3-2

Typ
akumulátoru

Doba provozu s
akumulátorem 7

Plochy trávníku
až… / hrany
trávníku až …

AK 10

25 min

125 m²/
625 m

AK 20

50 min

250 m²/
1.250 m

AK 30

60 min

300 m²/
1.500 m

Typ pilového řetězu
STIHL Oilomatic

PM3

Hmotnost 2 (bez akumulátoru)

3,6 kg

Hladina akustického tlaku 3

78 dB(A)

Hladina akustického výkonu 3

94 dB(A)

Hodnota vibrací vlevo / vpravo 4

0,5 / 1,0 m/s²

Rozteče pilového řetězu

¼"

Délka lišty 5

25 cm

Typ
akumulátoru

Doba provozu s
akumulátorem 7

Pořezané dřevo
na jedno nabití
akumulátoru 8

AK 10

25 min

80 řezů

AK 20

45 min

170 řezů

AK 30

60 min

220 řezů

Typ
akumulátoru

Doba provozu s
akumulátorem 7

Očištěná plocha
na jedno nabití
akumulátoru 10

AK 10

10 min

380 m²

AK 20

22 min

760 m²

AK 30

27 min

900 m²

Typ
akumulátoru

Doba provozu s
akumulátorem 7

Módu vysávání/
módu foukání:
očištěná plocha
na jedno nabití
akumulátoru 10

AK 10

12 min

38 m² / 300 m²

AK 20

25 min

75 m² / 600 m²

AK 30

30 min

90 m² / 700 m²

BGA 57

FSA 60 R
Hmotnost (bez akumulátoru) 6

3,1 kg

Hladina akustického tlaku 3
se standardním nástrojem

77 dB(A)

Hladina akustického výkonu 3
se standardním nástrojem

91 dB(A)

Hodnota vibrací se standardním
nástrojem, vlevo / vpravo 4

3,7 / 2,0 m/s²

Celková délka
bez řezného nástroje

168 cm

Standardní řezný nástroj

AutoCut C 6-2

Typ
akumulátoru

Doba provozu s
akumulátorem 7

AK 10

13 min

AK 20

AK 30

25 min

32 min

Plochy trávníku
až… / hrany
trávníku až …

Hmotnost (bez akumulátoru)

2,3 kg

Hladina akustického tlaku 3

79 dB(A)

100 m²/
500 m

Hladina akustického výkonu 3

90 dB(A)

Hodnota vibrací vpravo 4

0,6 m/s²

250 m²/
1.250 m

Foukací síla 9

9N

Max. rychlost vzduchu s
kulatou / plochou hubicí

55 / 60 m/s

Objemový průtok vzduchu s
kruhovou / plochou hubicí

620 / 560 m³/h

300 m²/
1.500 m

NOVINKA SHA 56

MSA 120 C-B

Typ pilového řetězu
STIHL Oilomatic

PM3

Hmotnost 2 (bez akumulátoru)

2,7 kg

Hladina akustického tlaku 3

83 dB(A)

Hladina akustického výkonu 3

94 dB(A)

Hodnota vibrací vlevo / vpravo 4

3,4 / 3,2 m/s²

Rozteče pilového řetězu

¼" P

Délka lišty 5

30 cm

v módu
vysávání

v módu
foukání

Typ
akumulátoru

Doba provozu s
akumulátorem 7

Pořezané dřevo
na jedno nabití
akumulátoru 8

Hmotnost (bez a kumulátoru) 4,2 kg

3,2 kg

Hladina akustického tlaku3

83 dB(A)

81 dB(A)

Hladina akustického
výkonu3

96 dB(A)

96 dB(A)

AK 10

18 min

60 řezů

Hodnota vibrací vlevo /
vpravo4

0,8 / 0,8 m/s² 1,1 / – m/s²

AK 20

40 min

160 řezů

Foukací síla9

–

8N

Max. rychlost vzduchu s
kulatou / plochou hubicí

–

47 / – m/s

AK 30

55 min

190 řezů

Objemový průtok vzduchu s
kruhovou / plochou hubicí
–

560 / – m³/h

MSA 140 C-B

Doporučený akumulátor
Snížená výkonnost nářadí

Typ pilového řetězu
STIHL Oilomatic

PM3

Hmotnost 2 (bez akumulátoru)

2,7 kg

Hladina akustického tlaku 3

83 dB(A)

Hladina akustického výkonu 3

94 dB(A)

Hodnota vibrací vlevo / vpravo 4

4,3 / 4,8 m/s²

Rozteče pilového řetězu

¼" P

Délka lišty 5

30 cm

1 Doba provozu se může lišit v závislosti na stavu nabití a ovládání
2 Hmotnost s vodicí lištou a pilovým řetězem
3 K-faktor podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Typ
akumulátoru

Doba provozu s
akumulátorem 7

Pořezané dřevo
na jedno nabití
akumulátoru 8

AK 10

18 min

60 řezů

AK 20

40 min

160 řezů

AK 30

45 min

210 řezů

4 K-faktor podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²
5S
 kutečná řezná délka je kratší než uvedená délka lišty
6 S řezným nástrojem a ochranným krytem

7 Uvedená doba práce na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty
a mohou se lišit v závislosti na způsobu použití a na zpracovávaném materiálu
8 Řezání hranolů 10 × 10 cm

9 Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
10 Suché listy na asfaltu
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Příslušenství
ƒ
STANDARDNÍ NABÍJEČKA
AL 101

NABÍJEČKA PRO RYCHLÉ
NABÍJENÍ AL 300

AKUMULÁTORY AK

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP.
S indikací provozního stavu (lLED). Navinutí kabelu
s upínací páskou. S možností montáže na zeď.

230 V. Pro kratší časy nabíjení akumulátorů STIHL AK,
AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost
navinutí kabelu ve spodní části skříně. S indikací
provozního stavu pomocí LED diod a aktivním
chlazením akumulátoru.

Kompatibilní s AK systémem STIHL. Lehké lithiové
akumulátory s indikací stavu nabití (čtyři LED). K
dostání s různou energií akumulátoru.

PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA

NOVINKA
PRODLUŽOVACÍ TYČ HTA

NOVINKA
OPĚRKA PRO POSTAVENÍ
PRO HLA A HTA

Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm pro akumulátorové prodloužené zahradní nůžky HLA 56. Z hliníku,
hmotnost 500 g.

Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm pro akumulátorovou vyvětvovací pilu HTA 50. Z hliníku, hmotnost
465 g.

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým
kontaktem se zemí. Pro HLA 56 a HTA 50.

AK 10

NOVINKA
SADA PRO DODATEČNOU
INSTALACI
SBĚRNÝ VAK

Na rameni nesený sběrný vak pro SHA 56 o objemu
45 l. Snižuje hmotnost na nářadí, pro delší práci. Sada
pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku,
kolena a adaptéru. Montáž na SHA 56 bez použití nářadí
je možná.

AK 20

AK 30

PŘEHLED ENERGIE AKUMULÁTORU A NABÍJECÍCH ČASŮ
AKUMULÁTORŮ
Nabíjecí časy akumulátoru Kapacita:
80 % / 100 %

Typ
akumulátoru

Energie
akumulátoru 1

Hmotnost

AK 10

72 Wh

0,8 kg

AL 101
AL 300

70 / 95 min
30 / 45 min

AK 20

144 Wh

1,2 kg

AL 101
AL 300

135 / 180 min
35 / 55 min

AK 30

180 Wh

1,3 kg

AL 101
AL 300

160 / 205 min
35 / 60 min

1 Vnitřní energie dle specifikace výrobce článků. Kvůli zvýšení životnosti
je vnitřní energie, která je k dispozici pro skutečné využití, nižší.

