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TRVALÁ UDRŽITELNOST
JAKO ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
ƒ
Idea a pojem „trvalá udržitelnost“ není tak nová, jak by se mohlo zdát a pochází původně z
lesního hospodářství 18. století. Již tehdy se prosazovalo přesvědčení, že by se mělo kácet
jen tolik stromů, kolik dokáže dorůst. Náš podnik má své kořeny v lesnictví. Pro nás je proto
samozřejmostí myslet v dlouhodobém horizontu a především v cyklech. Jako rodinný podnik
hluboce ctíme princip využívání omezených zdrojů tak, aby je měly k dispozici i následující
generace.
V tomto smyslu optimalizuje nepřetržitě i naše procesy, abychom ještě více snižovali spotřebu
surovin, vody a energie. Náš ambiciózní přístup je dosáhnout cílů Pařížské klimatické dohody
výrazně dříve, a tím přispět k omezení globálního oteplování Země na méně než 2° Celsia.
Poté, co STIHL dosáhnul od roku 2021 v rámci Německa ukončení negativního ovlivňování
klimatu, budou následovat v roce 2022 všechny další výrobní společnosti v zahraničí a postupně
také distribuční společnosti.
Trvale udržitelné hospodaření s perspektivou. Právě proto masivně investujeme do výzkumu
a vývoje. Naším cílem je podporovat dnes i v budoucnu lidi, kteří odpovědně a trvale udržitelně
využívají, starají se a chrání les a přírodu. Inovativní, vysoce kvalitní produkty STIHL s dlouhou
životností a s tím spojené služby mají zásadní význam.
Vaše rodina Stihl

Selina Stihl

Dr. Nikolas Stihl

Karen Tebar

Místopředseda
poradního sboru

Předseda
poradního sboru

Místopředseda
poradního sboru

Předmluva

»Trvalá udržitelnost znamená pro nás také dlouhodobou podporu lidí při
jejich profesním růstu.«
Selina Stihl, zastupující předsedkyně dozorčí rady

»Zákazník a životní prostředí mají dnes pro nás při
vývoji produktů stejně
vysokou míru důležitosti.«
Dr. Nikolas Stihl, předseda dozorčí rady

»Bereme globální klimatické
cíle vážně a tvrdě pracujeme na tom, aby byla společnost STIHL celosvětově
klimaticky neutrální.«
Karen Tebar, zastupující předseda dozorčí rady
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Energie z akumulátoru.
Od společnosti STIHL.

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ
Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Akumulátorový ruční vysavač SEA 20

24

Sada malých hubic pro SEA 20

24

Akumulátorový vysavač s rozmělňovacím
zařízením SHA 56
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Akumulátorová sekačka RMA 248
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Akumulátorová vyvětvovací pila HTA 50
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Prodlužovací tyč HTA
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Opěrka pro postavení pro HLA und HTA
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Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

Sada pro dodatečnou instalaci sběrný vak pro SHA 56

32

Servisní soupravy pro zahradní nůžky

Akumulátorové pily MSA 300 C-O
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Akumulátorové pily pro ošetřování stromů
MSA 220 TC-O
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Akumulátorová sekačka RMA 253
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Akumulátorový postřikovač SGA 85
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Akumulátor AP 500 S
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Nabíječka k nabíjení několika baterií AL 301-4
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Bederní pás s pouzdrem pro SGA 85
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Držák akumulátoru
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Servisní soupravy pro motorové pily
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Vyvětvovací pila HT 105
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Vyvětvovací pila HT 135
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Servisní soupravy pro vyvětvovací pily
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KombiSystém a MultiSystém
Vyvětvovací pila HT-KM

132

Servisní soupravy pro KombiMotory

133

PiLA k řezání kameniva
a rozbrušovací stroje
Servisní soupravy pro rozbrušovací stroje

144

Diamantové rozbrušovací kotouče D-B10, D-B20, D-BA10,
D-BA60, D-BA90 a D-SB90
149

Sečení a péče o zeleň
Robotické sekačky, ruční sekačky,
zahradní traktory a provzdušňovače
trávníků
Mulčovací soupravy AMK 443 / AMK 448

175

a Novinky | Přehled
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyžínače a křovinořezy
Vyžínač FS 261

199

Křovinořez FS 361 C-EM

200

Provozní látky

Křovinořez FS 411 C-EM

200

Olej pro dvoutaktní motory HP Super

302

Křovinořez FS 461 C-EM

201

Adhezní olej na pilové řetězy SynthPlus

304

Křovinořez FS 491 C-EM

201

Motorový olej SAE 30

306

Servisní soupravy pro motorové vyžínače a křovinořezy

207

Souprava Care & Clean ¡MOW® a sekačka

308

Žací hlavy PolyCut 28-2 / 48-2

216

Souprava Care & Clean FS Plus

309

Pilový kotouč WoodCut 250-26

220

Souprava Care & Clean HS Plus

309

Osobní ochranné vybavení

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Ochranná šněrovací obuv Worker S3

334

Čistící stroje

Mušlový tlumič k ochraně sluchu
TIMBERSPORTS® EDITION

338

Ochranné brýle FUNCTION Slim

346

Servisní soupravy pro foukače

255

Servisní soupravy pro vysavače

261

Vysokotlaký čistič RE 80 X / RE 80

266

Vysokotlaký čistič RE 90

267

Vysokotlaký čistič RE 100 PLUS CONTROL

268

Vysokotlaký čistič RE 110 PLUS

269

KOLEKCE STIHL

360

Vysokotlaký čistič RE 140 PLUS

270

STIHL TIMBERSPORTS®

380

Sada na čištění vozidel pro RE 80 – RE 170 PLUS

275

Papírový ﬁltr pro SEA 20

288

Značkové zboží

Novinky

Výběr z
hlavních
novinek
ƒ
MSA 300 C-O
Nová vysoce výkonná profesionální akumulátorová piLA v nabídce STIHL

Vysoká výkonnost a tři volitelné provozní režimy pro
optimální práci při nejrůznějších způsobech použití, jako
kácení, vyvětvování nebo řezání. Ergonomická konstrukce,
antivibrační systém STIHL, intuitivní ovládací a informační
panel s LED displejem, integrovaný ﬁltr chladicího vzduchu,
nastavitelné olejové čerpadlo. Sériově se senzorem stavu
oleje a LED displejem k aktivnímu informování uživatele
při nedostatku oleje.

VÍCE NA STRANĚ

36

Novinky | VÝBĚR Z HLAVNÍCH NOVINEK
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RE 80 x
KOMPAKTNÍ ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ
Zvláště lehký, přenosný vysokotlaký čistič pro pohodlný úklid kolem domu a na
zahradě. S promyšlenými detaily a bohatou výbavou.

VÍCE NA STRANĚ

266

SEA 20

SHA 56

AL 301-4

První ruční
akumulátorový vysavač
v nabídce STIHL

První akumulátorový
zahradní vysavač
s rozmělňovacím
zařízením v nabídce
STIHL

PRVNÍ NABÍJEČKA V
NABÍDCE STIHL K NABÍJENÍ
NĚKOLIKA AKUMULÁTORŮ

K vysávání a čištění menších suchých
ploch v garáži, dílně nebo v autě.
Pohodlné ovládání díky aretaci spínací
páčky a odnímatelné sběrné nádoby.
Výměnné hubice a doplňky pro různá
použití jsou součástí dodávky.

Praktické kombinované nářadí k
nasávání listí a drobných ořezaných
větviček i k nafoukání listí a trávy
na hromadu. Přestavba zahradního
vysavače s rozmělňovacím zařízením
na foukač je jednoduchá, rychlá a
možná bez použití nářadí. Velmi dobrá
ergonomie díky rukojeti otočné o 180
stupňů.

K postupnému nabíjení až čtyř
akumulátorů z AP-systému STIHL.
Nabíječku k nabíjení několika baterií je
možno upevnit na stěnu nebo napevno
zabudovat do vozidla.

+
VÍCE NA STRANĚ

24

VÍCE NA STRANĚ

29

VÍCE NA STRANĚ

51

Údržba a prohlídky –
jednodušší než
kdykoli dříve
ƒ
S našimi Servisními kity a kity Care & Clean nyní můžete provádět sami jednoduchou standardní údržbu, servisní
prohlídky a čištění Vašeho stroje. Jednotlivé komponenty jsme pro Vás sestavili do speciﬁckých balíčků, které
obsahují vše potřebné pro různé produktové skupiny.

NOVINKA
Servisní kity
Pro jednoduchou standardní údržbu
Jednoduchou, pravidelnou údržbou můžete proaktivně
podpořit spolehlivost a životnost Vašich benzinových pil
a dalšího motorového nářadí STIHL. Servisní kity obsahují
všechny potřebné komponenty. Vzduchový ﬁltr, zapalovací
svíčka a palivový ﬁltr jsou přesně přizpůsobeny Vašemu nářadí
a dají se vyměnit jen v několika jednoduchých krocích.
Naše servisní kity naleznete na stránkách s
příslušenstvím v kapitole o konkrétních produktech.

Novinky | Servisní Kity

Kity Care & Clean
Pro specifickou péči o nářadí
Pro spolehlivý výkon Vašeho nářadí je nevyhnutelné čištění
a ošetřování. S kity STIHL Care & Clean dostanete ty
správné komponenty pro speciﬁcké ošetřování odpovídající
nářadí. Dodávají se pro iMOW® a sekačky, zahradní nůžky a
prodloužené zahradní nůžky i vyžínače a křovinořezy.

Naše kity Care & Clean naleznete na stránce 308.
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Mistrovství světa
STIHL TIMBERSPORTS®
se představí v roce
2022 poprvé ve
Švédsku
ƒ
Poprvé přichází mezinárodní vrcholná událost sezóny elitních sportovních
dřevorubců do Švédska. 29. a 30. října 2022 se stane Partille Arena v Göteborgu
střediskem světového mistrovství TIMBERSPORTS®. Více než 120 sportovních
dřevorubců z více než 20 národů nastoupí k světovému klání se silnými
motorovými pilami a jako břitva ostrými sekerami. Poté co se mezinárodní závody
TIMBERSPORTS® 2020 a 2021 musely přenášet online téměř bez publika na
místě konání, můžou se fanoušci TIMBERSPORTS® ze Švédska a celého světa
konečně opět těšit na strhující atmosféru této mimořádné události. Vstupenky
na vrcholnou událost sezóny TIMBERSPORTS® 2022 jsou již v předprodeji
na stihl-timbersports.com nebo partillearena.se/timbersports.

Nemáte chuť čekat
až na mistrovství
světa?
Podívejte se už nyní na TIMBERSPORTS®
na YouTube! Zde naleznete kromě
nejdůležitějších vysvětlení k tomuto sportu
všechny vrcholné události světového
mistrovství i poutavé dokumenty.
youtube.com/stihltimbersports

Jen do vyprodání zásob!

Exkluzivní SPECIÁLNÍ LIŠTY TIMBERSPORTS®
K mistrovství světa STIHL TIMBERSPORTS® 2022 v Göteburgu bude
v nabídce naše sériová vodicí lišta se speciálním atraktivním potiskem.
Ať už jako upomínkový předmět nebo výbava pro Vaši motorovou pilu –
s našimi exkluzivními speciálními lištami si přinesete domů jedinečný
pocit z TIMBERSPORTS®!
Délka lišty:
Obj. č.

35 cm
3005 828 4809 ①

874 Kč

STIHL TIMBERSPORTS®
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WORLD CHAMPIONSHIP 2022

Dostaneme Vás se správnou výbavou do soutěžní nálady:

Jen do vyprodání zásob!

Mikinová bunda
s kapucí
„World
Championship 2022“
Unisex

Jen do vyprodání zásob!

60 % bavlna, 40 % spandex

95 % bavlna, 5 % spandex

Mikina na zip od uhlsport ve dvoubarevném provedení
s průběžným zipem, velkou kapucí s malým potiskem sekery
na šňůrách a také dvěma praktickými otevřenými kapsami
na přední straně. Na zádech velké tištěné logo „STIHL
Logo TIMBERSPORTS® World Championship 2022“,
vpředu velká vytištěná sekera a nápis uhlsport na rukávu.

Černé tričko s krátkým rukávem a kulatým límcem od uhlsport.
Na zadní straně velké natištěné logo „STIHL TIMBERSPORTS®
World Championship 2022“. Tkaná nášivka se zkříženými
sekerami na přední straně.

Černá / šedá
Velikosti

L– XXL

Černé
Velikosti

M – XXL

Obj. č.

0421 100 18.. ②

Obj. č.

0421 300 33.. ②

Tričko s krátkým
rukávem „World
Championship 2022“
Unisex

1 046 Kč

Jen do vyprodání zásob!

Jen do vyprodání zásob!

Čepice „World
Championship 2022“
UNISEX

Čepice „World
Championship 2022“
UNISEX

100 % bavlna; Mesh: 100 % polyester

100 % polyakryl

Černá baseballová kšiltovka se síťovou
vložkou od uhlsport sešitá z pěti částí
s tkanou nášivkou se sekerou na přední
straně. Vzadu decentní nášivka na

Pro chladnější dny: Pletená šedá
čepice s černou bambulí od uhlsport,
malou nášivkou na zadní straně
a tkanou nášivkou se sekerami na

individuálně nastavitelné sponě.

přední straně.

Černé
Velikosti

Obj. č.

šedá
Velikosti

Obj. č.

One-ﬁts-all

0421 600 0063

One-ﬁts-all

0421 600 0064

Doporučená prodejní cena vč. DPH

305 Kč

432 Kč

NOVINKA
Mušlový tlumič
k ochraně sluchu
Timbersports® Edition
Nepostradatelný pro velké a malé
fanoušky. Mušlový tlumič k ochraně
sluchu v designu Timbersports®
s polstrovanou hlavovou obroučkou
a měkkými polštářky pro příjemné nošení.
Pro dospělé
EN 352, SNR 28
(H: 35; M: 24; L: 17)
Obj. č.
0000 884 0546

345 Kč

① Pilový řetěz není součástí dodávky
② Koncová čísla (...) obj. č.: M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64

827 Kč

Pro děti
EN 352, SNR 29
(H: 34; M: 26; L: 18)
Obj. č.
0000 884 0547

765 Kč

Síla
z akumulátoru.
Od značky STIHL.
ƒ

VÝKON V SYSTÉMU. SÍLA
AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ
STIHL.
ƒ
AI Linie

20

AK Systém

26

AS Systém

22

AP Systém

36

Akumulátorové Přístroje

17

18

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

Nekompromisně
výkonné nářadí
ƒ
AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ PRO JAKÉKOLI POŽADAVKY
Ošetřování lesních porostů a údržba zelených ploch staví člověka a
stroj před různorodé výzvy, a to i pokud jde o výdrž.
S našimi třemi akumulátorovými systémy AS, AK a AP a AI Linií
Vám dáváme pro tyto výzvy pádnou odpověď: výkonné, komfortní
a přizpůsobivé akumulátorové nářadí s dlouhou dobou provozu.
Nezáleží na tom, zda je použijete v soukromé nebo profesionální
oblasti. S energií z akumulátoru značky STIHL sázíte v každém
případě na spolehlivý výkon.

PRO HOBBY UŽIVATELE:
KDYKOLIV PŘIPRAVENO PRO SNADNÉ POUŽITÍ

SPONTÁNNÍ ŘEŠENÍ DROBNÝCH PRACÍ NA ZAHRADĚ
ƒ

POHODLNÉ PROVÁDĚNÍ
MNOHA ZAHRADNÍCH PRACÍ
ƒ

AI Linie

AS Systém

S rychle a snadno ovladatelným nářadím AI linie
jste ideálně vybaveni k tomu, abyste se ve Vaší
zahradě operativně realizovali. Stačí mít pouze nabitý
akumulátor prostřednictvím běžné zásuvky.

Kompaktní, snadno ovladatelné nářadí AS Systému se
dokonale hodí pro občasné práce okolo domu a péči
o zahradu. Energii, kterou k tomu potřebujete, dodává
spolehlivě výměnný akumulátor AS 2.

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY

SPECIÁLNĚ PRO
PROFESIONÁLY: ENERGIE
VE VAŠICH RUKOU

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ ÚKOLŮ NA
ZAHRADĚ A KOLEM DOMU
ƒ

SPLNĚNÍ PROFESIONÁLNÍCH
NÁROKŮ
ƒ

AK Systém

AP Systém

AK Systém nadchne vysokou výkonností a výdrží. Jste
s ním připraveni zvládnout všechny úkoly na zahradě
a v okolí domu. Všechny akumulátory AK se dají
kombinovat s nabíječkami AL 101 a AL 300
a s každým strojem z AK-Systému.

Náš AP Systém zahrnuje široké spektrum zvláště
výkonného akumulátorového nářadí. Svou energií a výdrží
se optimálně hodí ke každodennímu profesionálnímu
použití, např. při péči o krajinu, zahradu a stromy. Ale také
při údržbě obecních pozemků vykonává svou práci naplno.
A pokud jde o hlučnost drží se decentně zpátky.
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AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

AI Linie
ƒ
HSA 45

③

18 V • 2,3 kg ①

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem
ke stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně
broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným
ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodicím
krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s
indikací stavu nabití, hmotnost 2,3 kg. Nabíjení akumulátoru
145 min/210 min (80 %/100 %) Více k výbavě a technickým
detailům naleznete na straně 120.

● Pro soukromé uživatele

Řezná délka

50 cm

3 490 Kč

● Pro spontánní drobné práce v zahradě
● S integrovaným akumulátorem pro
rychlé, nekomplikované zacházení

BGA 45

③

18 V • 2,2 kg ①

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých
ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový
akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití, hmotnost 2,0 kg.
Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80 %/100 %). Více
k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 257.

3 490 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost včetně baterie
② Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu

FSA 45

21

③

18 V • 2,3 kg ①

Kompaktní akumulátorový vyžínač pro snadné dokončovací
a začišťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový
akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavování tyče a
obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný
pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran,
jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti
výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti,
hmotnost 2,3 kg. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min
(80 % / 100 %). Více k výbavě a technickým detailům naleznete
na straně 212.

3 490 Kč

Výkony akumulátorů② (příklady použití)
HSA 45

BGA 45

FSA 45

③ Vysvětlení symbolů na straně 386

Provozní časy na jedno nabití akumulátoru③ (až … )

Až ... živého plotu

80 m2

40 min

200 m2

10 min

250 m /
50 m2

20 min / 12 min

Při suchém listí
na asfaltu až …

Hrany trávníku až ... /
Plocha trávníku až ...
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AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

AS systém
ƒ
HSA 26

③

10,8 V • 0,8 kg ①

● Pro soukromé uživatele
● Pro péči o pozemek a zahradu a také
malé čisticí práce
● S vysoce výkonným akumulátorem AS 2

Lehké a komfortní akumulátorové nůžky na křoviny s nožem
na stříhání keřů určené ke stříhání a úpravě menších,
stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných dřevin.
Nůž na stříhání keřů s optimalizovanou geometrií nožů
STIHL pro optimální výsledek stříhání. S nožem na trávu i
k vyžínání hran trávníků. Neklouzavá ovládací rukojeť pro
dokonalou ergonomii, rychlá výměna nože bez použití nářadí,
s ukazatelem stavu nabití, abyste měli vždy na očích zbývající
kapacitu akumulátoru. Akumulátor AS 2 se hodí výhradně k
výrobkům systému AS a není kompatibilní s HSA 25. HSA 26 je
k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a
technickým detailům naleznete na straně 120.
V sadě je obsaženo:
1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × nůž na stříhání keřů, řezná délka 20 cm, vč. krytu nož
1 × nůž na stříhání trávy, šířka záběru 12 cm, vč. krytu nože
1 × přepravní taška černá/oranžová s oky k montáži na zeď
HSA 26 je samostatné nářadí bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky,
vč. nože na stříhání keřů a na trávu
Řezná délka

20 cm

Sada HSA 26 s AS 2 a AL 1
Řezná délka
20 cm

2 390 Kč
3 690 Kč

Teleskopická tyč pro HSA 26
Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26
ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé
spojení s HSA 26 i pohodlná výměna
akumulátoru AS 2 obratem ruky. Plynule
teleskopicky výsuvná na 95 – 110 cm,
nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka
s lehkým chodem, měkká rukojeť.
Teleskopická tyč se hodí výhradně k
HSA 26 a není kompatibilní s GTA 26 nebo
HSA 25.
Obj. č.

HA03 710 7100

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost bez baterie, s nožem na stříhání keřů

1 377 Kč

gta 26
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③

10,8 V • 1,2 kg ②

Mnohostranně použitelná akumulátorová minipila. Pro
radikální seřezávání stromů a keřů, stavby ze dřeva. S pilovým
řetězem 1⁄4“ PM3 pro vysoký řezný výkon a energické řezání.
Neklouzavá ovládací rukojeť pro velmi dobrou ergonomii.
Výměna řetězu bez použití nářadí, pružný ochranný kryt
pro bezpečnou práci, s ukazatelem stavu nabití. GTA 26 je k
dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a
technickým detailům naleznete na straně 352.
V sadě je obsaženo:
1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × vodicí lišta Light, 10 cm
1 × pilový řetěz 1⁄4"-PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu

Pilový řetěz 1⁄4"-PM3 –
efektivní řezání s GTA 26
Pilový řetěz 1⁄4"-PM3 i rychlost řetězu 8 m/s zajišťují rychlý
postup práce a čistý řez. Díky krytu řetězového kola s křídlatou
maticí je výměna řetězu u GTA 26 nekomplikovaná a možná
bez použití nářadí. Údaje pro objednávku k pilovému řetězu
1⁄4"-PM3 pro vodicí lištu Light naleznete na straně 106 a 107.

GTA 26 je samostatné nářadí bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč.
Multioil Bio, 50 ml
Délka lišty

10 cm

Sada GTA 26 s AS 2 a AL 1
Řezná délka
10 cm

3 150 Kč
4 290 Kč

Strana
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Multioil Bio
Ekologický a přitom mnohostranně použitelný, například k
péči o řetěz pro GTA 26. V nabídce balení 50 ml a 150 ml.

Pouzdro pro GTA 26
Umožňuje nesení GTA 26 na opasku
i rychlý přístup při práci. Variabilně
nastavitelný nožní popruh ﬁxuje
pouzdro na stehnu a stará se o větší
komfort při nošení. Doplňková spona
drží GTA 26 pevně v pouzdru.

Obj. č.

GA01 490 1700

② Hmotnost bez baterie, s žací soupravou
③ Vysvětlení symbolů na straně 386

535 Kč

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY
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AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

NOVINKA –
K dostání od
jara 2022
SEA 20

②

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktický akumulátorový ruční vysavač k vysávání a čištění
menších suchých ploch v garáži, dílně nebo v autě.
S odnímatelnou sběrnou nádobou pro snadné vyprázdnění
a čištění. Štěrbinová hubice a univerzální hubice
s odnímatelným nástavcem se štětinami pro různá použití.
Možnost aretace umožňuje trvalý provoz, aniž by se přitom
musela držet stisknutá spínací páčka. Velmi dobrá účinnost
ﬁltru díky dvoustupňovému systému ﬁltrace. Stav nabití
akumulátoru AS 2 lze zobrazit po stisknutí knoﬂíku na LED
displeji. SEA 20 je k dostání v sadě nebo jako samostatné
nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na
straně 288.
V sadě je obsaženo:
1 × lithiový akumulátor, AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × štěrbinová hubice
1 × univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinami
1 × prodlužovací trubka
1 × sací hadice
1 × brašna
SEA 20 je samostatné nářadí bez akumulátoru a nabíječky

2 390 Kč

Sada SEA 20 s AS 2 a AL 1

3 690 Kč

Strana
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Příslušenství:
Papírový filtr pro SEA 20
Papírový ﬁltr pro SEA 20 se dá snadným vyklepání zvlášť
snadno čistit a je díky tomu déle použitelný. Z času na čas
však doporučujeme papírový ﬁltr vyměnit, aby se zachovala
výkonnost a spolehlivost ručního akumulátorového ručního
vysavače.

Doporučená prodejní cena vč. DPH

① Hmotnost bez akumulátoru a hubic
② Vysvětlení symbolů na straně 386

NOVINKA – K dostání od jara 2022
Sada malých hubic
Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač SEA 20
se skládá ze tří navzájem kombinovatelných prodlužovacích
trubek a hubic. K čištění zvlášť úzkých nebo obtížně
přístupných míst, jako např. meziprostory topných těles.
V sadě je obsaženo:
3 x prodlužovací trubka
3 x hubice
1 x brašna k uložení
Obj. č.

SA03 007 1000

420 Kč

Akumulátory AS 2

Standardní nabíječka AL 1

Lehký, kompaktní a vysoce výkonný akumulátor 10,8 V.
Kompatibilní se všemi typy nářadí na 10,8 V ze systému
STIHL AS (ne HSA 25). Energie akumulátoru 28 Wh④.
Hmotnost 0,22 kg.

230 V. Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S
ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED).
Navinutí kabelu s upínací páskou.
S možností montáže na zed.

1 010 Kč

25

1 010 Kč
AS 2

Energie akumulátoru ③

28 Wh

Nabíjecí ČASY akumulátoru kapacita: 80 % / 100 %

55 min / 70 min

Výkony akumulátoru④ (PŘÍKLADY použití)
HSA 26

gta 26

Provozní časy na jedno nabití akumulátoru⑤ (až…)

Při konečném tvarování
až ... zimostrázů ve tvaru
koule
30 koulí
zimostrázu

110 min

80 řezů

25 min

—

14 min

Při řezání větví
(Ø 4 cm) až... řezů

NOVINKA⑥ SEA 20

③ Energetický výkon podle speciﬁkace výrobce článků. Skutečný energetický
výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
④ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu

⑤ Uvedené pracovní časy nabíjení baterie a plošné údaje jsou orientační
hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu
⑥ K dostání od jara 2022
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AK systém
ƒ
MSA 120 C-B

⑥

36 V • 0,85 kW ① · 2,7 kg ②

Lehká akumulátorová motorová pila pro ošetřování pozemků
a jednoduché řemeslnické činnosti. Rukojeť opatřená měkkým
potahem, rychlá a komfortní výměna řetězu díky rychlonapínání řetězu STIHL, olejová nádrž s průhledným okénkem,
vysoký řezný výkon díky pilovému řetězu 1⁄4"-PM3. Více k
výbavě a technickým detailům naleznete na straně 106.

● Pro náročné soukromé uživatele

MSA 120 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty
30 cm

5 390 Kč

Sada MSA 120 C-B s AK 20 a AL 101 ③
Délka lišty
30 cm

8 860 Kč

● Pro rozsáhlé práce v domácí zahradě
● S výměnnými a vysoce výkonnými
lithiovými akumulátory AK

MSA 140 C-B

⑥

36 V • 1,1 kW ① · 2,7 kg ②

Lehká akumulátorová motorová pila pro ošetřování pozemků
a jednoduché řemeslnické činnosti. O 25 % vyšší řezný výkon
oproti MSA 120 C-B. Rukojeť opatřená měkkým potahem,
rychlá a komfortní výměna řetězu díky rychlonapínání
řetězu STIHL, olejová nádrž s průhledným okénkem, vysoký
řezný výkon díky pilovému řetězu 1⁄4"-PM3. Více k výbavě a
technickým detailům naleznete na straně 106.
MSA 140 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty
30 cm
Sada MSA 140 C-B s AK 30 a AL 101 ③
Délka lišty
30 cm

6 100 Kč
10 590 Kč

Přehled nabíjecích časů
akumulátorů, provozních časů
na jedno nabití akumulátoru
a výkonů akumulátorů
Naleznete na stranách 34 a 35

Doporučená prodejní cena vč. DPH
B = rychloupínání řetězu STIHL
C = komfortní verze

R = kruhová rukojeť

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY

HSA 56

⑥

36 V • 2,9 kg ④

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s vysokým řezným
výkonem, k sestříhávání keřů a živých plotů v okolí domu.
Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 30 mm, integrovaný
ochranný kryt proti pořezání v tvaru kapek, našroubovaný
vodicí ochranný kryt nožů. Více k výbavě a technickým detailům
naleznete na straně 120.
HSA 56 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka
45 cm

4 270 Kč

Sada HSA 56 s AK 10 a AL 101
Řezná délka
45 cm

6 920 Kč

FSA 57

FSA 60 R

⑥

⑥

36 V • 2,7 kg ⑤

36 V • 3,1 kg ⑤

Velmi lehký a snadno ovladatelný
akumulátorový vyžínač pro údržbu
trávníku a okrajů trávníku v
blízkosti domu. Průměr kruhového
záběru 280 mm, nastavitelná délka
tyče stisknutím tlačítka a nastavení
rukojeti bez použití nářadí. Zařízení
pro udržování vzdálenosti při
sečení okolo překážek, jako jsou
stromy a keře. Měkká rukojeť s
optimalizovanou ﬁlozoﬁí ovládání.
Doplňování žací struny do žací
hlavy AutoCut C 3-2 z venku a bez
použití nářadí. Alternativně je k
dostání jako příslušenství žací hlava
PolyCut 3-2 s plastovými noži. Více
k výbavě a technickým detailům
naleznete na straně 212.

Akumulátorový křovinořez v
moderním designu pro sečení
trávníku a jeho okrajů. Průměr
kruhového záběru 350 mm.
Ergonomická ovládací rukojeť
s plynulou regulací rychlosti,
multifunkční rukojeť, robustní
hliníková hřídel. Zařízení pro
udržováni vzdálenosti při sečeni
okolo překážek, jako jsou stromy
a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2.
Alternativně je k dostání jako
příslušenství žací hlava PolyCut 6-2
s plastovými noži. Více k výbavě a
technickým detailům naleznete
na straně 212.

Příslušenství:
Nosný
popruh

Viz strana 208

FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky
Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101

3 960 Kč
6 610 Kč

① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 90
② Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem
③ S vodicí lištou a pilovým řetězem

FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

5 390 Kč

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

8 960 Kč

④ Hmotnost bez baterie
⑤ Hmotnost bez baterie, s řezným nástrojem a krytem
⑥ Vysvětlení symbolů na straně 386

BGA 57

③

36 V • 2,3 kg ①

Příjemně tichý akumulátorový foukač. K nafoukání listí, trávy,
papíru a jiného odpadu v blízkosti domů na hromadu. Kulatá
hubice, měkká rukojeť a ve třech polohách délkově nastavitelná
foukací trubka, která se dá optimálně přizpůsobit výšce
uživatele. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání
jako příslušenství. Více k výbavě a technickým
detailům naleznete na straně 257.
BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky
Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

3 660 Kč
7 130 Kč

Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozní časy
na jedno nabití akumulátoru a výkony akumulátorů
naleznete na stranách 34 a 35 i na stihl.cz.

Doporučená prodejní cena vč. DPH
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Příslušenství:
NOVINKA Sada
pro dodatečnou instalaci
sběrný vak

Viz strana 32

Včetně foukací hubice

SACÍ REŽIM

NOVINKA
SHA 56

③

36 V • 4,2 kg ②

První akumulátorový zahradní vysavač s rozmělňovacím
zařízením v nabídce STIHL. Jako praktické nářadí 2 v 1 vhodné
k vysávání listí a drobných ořezaných větviček i k nafoukávání
listí a papíru na hromadu. Přestavba zahradního vysavače
s rozmělňovacím zařízením na foukač je zvlášť jednoduchá
a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá ergonomie v obou
pracovních režimech díky otočné rukojeti s variabilním
regulátorem rychlosti. Jako zahradního vysavač
s rozmělňovacím zařízením s přídavnou přední rukojetí,
kovovou rozmělňovací hvězdicí a polstrovaným nosným
popruhem. Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje
díky svému asymetrickému designu maximální volnost pohybu
nohou. Jako příslušenství se dodává zádový sběrný vak.
Jako foukač s kulatou hubicí a s foukací trubkou přestavitelnou
do dvou poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu
je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým
detailům naleznete na straně 260.
SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky
Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101

① Hmotnost bez akumulátoru
② Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu
③ Vysvětlení symbolů na straně 386

5 910 Kč
9 380 Kč

REŽIM FOUKÁNÍ

SHA 56 – jedno nářadí, dvě použití
SHA 56 je jako praktické nářadí 2 v 1, jak zahradní vysavač s
rozmělňovacím zařízením, tak i foukač. Přestavba zahradního
vysavače s rozmělňovacím zařízením na foukač - nebo naopak - je
jednoduchá a možná bez použití nářadí. Rukojeť je možno otočit
o 180 stupňů. To zajišťuje vynikající ergonomii v obou pracovních
režimech. Sběrný vak se rychle a snadno zavěsí na sací trubku,
takže je SHA 56 obratem ruky připraven k použití.
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RMA 235

⑤

RMA 339 C

⑤

36 V • 14,0 kg ①

36 V • 16,0 kg ①

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou
záběru 33 cm pro malé plochy trávníku. Automatická regulace
otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu
provozu. Centrální nastavení výšky sečení. Ve 2 výškách
nastavitelná a sklápěcí vodicí rukojeť. Včetně sklopného
sběrného koše na trávu o objemu 30 l s indikátorem stavu
naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na
straně 178.

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou
záběru 37 cm pro malé a středně velké plochy trávníku.
Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se
starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení
a výškově nastavitelné a sklopné komfortní jednodílné vodicí
držadlo. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu
40 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým
detailům naleznete na straně 178.

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

5 390 Kč

RMA 339 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

8 960 Kč

Sada RMA 339 C s AK 30 a AL 101

9 470 Kč
14 270 Kč

Další verze: RMA 339 viz tabulka strana 178

NOVINKA
RMA 248

⑤

RLA 240

⑤

36 V • 21,0 kg ①

36 V • 15,0 kg ①

Snadno ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou
záběru 46 cm pro malé plochy trávníku v oblastech citlivých
na hluk. S motorem EC a trvale aktivním ekonomickým
režimem pro prodlouženou dobu provozu akumulátoru.
Centrální nastavení výšky sečeni, sklopné držadlo, pohodlně
ovladatelná oblouková rukojeť k zastavení motoru, robustní
skříň z ocelového plechu a přídavný prostor pro přepravu
akumulátoru. Včetně sběrného koše na trávu o objemu
55 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým
detailům naleznete na straně 178.

Kompaktní akumulátorový vertikutátor k provzdušňování
a vyčesávání menších ploch trávníku. Centrální nastavení
hloubky práce otočným přepínačem na skříni, ve 4 polohách
výškově nastavitelné vodicí držadlo, šířka záběru 34 cm,
16 nožů. Včetně provzdušňovacího válce a sběrného koše na
trávu o objemu 50 litrů. Více k výbavě a technickým detailům
naleznete na straně 190.

RMA 248 bez akumulátoru a nabíječky

10 590 Kč

RLA 240 bez akumulátoru a nabíječky
Sada RLA 240 s AK 30 a AL 101

Doporučená prodejní cena vč. DPH
C = Komfortní provedení

① Hmotnost bez baterie
② Další srovnávací hodnoty k benzinovým vyvětvovacím pilám naleznete na straně 96
③ Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem

6 510 Kč
11 100 Kč

HLA 56

NOVINKA – K dostání od jara 2022
HTA 50
⑤

⑤

36 V • 3,8 kg ①

36 V • 0,8 kW ② • 3,6 kg ③

Lehké akumulátorové prodloužené
zahradní nůžky ke stříhání vyšších
živých plotů a keřů v zahradě u
domu. Jednostranně broušené
nože ve tvaru kapek, úhel nožů
nastavitelný v krocích od − 45° do
+ 90°, dělitelná tyč pro snadnou
přepravu. Přepravní délka 115
cm, celková délka 210 cm. Více
k výbavě a technickým detailům
naleznete na straně 125.

Lehká akumulátorová vyvětvovací
pila s vysokým řezným výkonem
pro jakékoli práce při ošetřování
stromů. Pilový řetěz 1⁄4“ PM3 a
boční napínání řetězu. Hák na
větve pro snadné odstranění
ostříhaného materiálu ze stromu,
poloprůhledná olejová nádrž,
ergonomická ovládací jednotka a
dělitelná tyč pro snadnou přepravu
a skladování šetřící místo. Celková
délka 280 cm. Více k výbavě a
technickým detailům naleznete na
straně 96.

135°

Příslušenství:
Prodlužovací
tyč HLA

NOVINKA
Opěrka pro
postavení

④ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 386
⑥ K dostání od jara 2022

6 310 Kč

Příslušenství:
NOVINKA ⑥
Prodlužovací
tyč HTA

NOVINKA
Opěrka pro
postavení

Viz strana 32
HLA 56 bez akumulátoru a nabíječky
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Viz strana 32
HTA 50 bez akumulátoru a nabíječky ④

7 990 Kč

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

32

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

NOVINKA
Sada pro dodatečnou instalaci
sběrný vak

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

HA01 820 5000

777 Kč

Obj. č.

NOVINKA – K dostání od jara 2022
Prodlužovací tyč HTA
Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm pro akumulátorovou
vyvětvovací pilu HTA 50. Z hliníku, hmotnost 465 g.
Obj. č.

LA02 820 5000

777 Kč

NOVINKA
Opěrka pro postavení pro HLA a HTA
Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se
zemí. Pro HLA 56 a HTA 50.
Obj. č.

HA01 007 1000

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.

826 Kč

SA02 007 1000

1 655 Kč
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Akumulátory AK
Kompatibilní se systémem STIHL
AK. Lehké lithiové akumulátory
s ukazatelem stavu nabití (čtyři
LED). K dostání s různou energií
akumulátoru.
AK 10

72 Wh Energie akumulátoru ①, 0,8 kg

Obj. č.

4520 400 6515

AK 20

144 Wh Energie akumulátoru ①, 1,2 kg

Obj. č.

4520 400 6518

AK 30

180 Wh Energie akumulátoru ①, 1,3 kg

Obj. č.

4520 400 6512

2 330 Kč
3 250 Kč
4 270 Kč

Standardní nabíječka AL 101
230 V. Kompatibilní s akumulátory
STIHL AK a AP. S indikací
provozního stavu (LED). Uložení
kabelu s upínací páskou. S
možností montáže na zeď.
Obj. č.

4850 430 2520

1 480 Kč

Nabíječka pro rychlé nabíjení
AL 300
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.
Obj. č.

4850 430 5500

PROFESIONÁLNÍ TIP
Získejte z Vašeho akumulátorového
nářadí STIHL optimum!
STIHL nabízí velký výběr akumulátorů pro výrobky v systému
AK a AP. Abyste byli při práci vždy optimálně vybaveni,
doporučuje STIHL pro příslušný produkt konkrétní akumulátor.
Přitom se zohledňuje nejlepší kombinace sestávající z maximálního výkonu nářadí, dostatečné doby provozu akumulátoru, pokud možno nízké hmotnosti a vyváženého rozložení
hmotnosti. Tak dostanete z Vašeho nářadí vždy optimum.

2 360 Kč

AK 10

AK 20

AK 30

72 Wh

144 Wh

180 Wh

AL 101

70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

AL 300

30 / 45 min

35 / 55 min

35 / 60 min

Energie akumulátoru ①

Nabíjecí časy akumulátoru kapacita: 80 % / 100 %

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Energetický výkon podle speciﬁkace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE
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AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

AK 10

AK 20

AK 30

Výkony akumulátorů① (příklady použití) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU ② (až … )
MSA 120 C-B
Při řezání hranolů
(10 ×10 cm) až ...
18 min
60 řezů

40 min
160 řezů

55 min
190 řezů

18 min
60 řezů

40 min
160 řezů

45 min
210 řezů

50 min
175 m2

100 min
350 m2

120 min
420 m2

25 min
625 m / 125 m2

50 min
1.250 m / 250 m2

60 min
1.500 m / 300 m2

13 min
500 m / 100 m2

30 min
1.250 m / 250 m2

38 min
1.500 m / 300 m2

10 min
380 m2

22 min
760 m2

27 min
900 m2

12 min
38 m2 / 300 m2

25 min
75 m2 / 600 m2

30 min
90 m2 / 700 m2

MSA 140 C-B
Při řezání hranolů
(10 ×10 cm) až ...

HSA 56
Až ... živého plotu

FSA 57
(se strunovou žací hlavou)

FSA 60 R ④
(se strunovou žací hlavou)

Hrany trávníku až ... /
Plocha trávníku až ...

Hrany trávníku až ... /
Plocha trávníku až ...

BGA 57
Při suchém listí
na asfaltu až ...

NOVINKA
SHA 56

Doporučená prodejní cena vč. DPH
Doporučená baterie
Snížená výkonnost přístroje

Při suchém listí na asfaltu
v sací / foukacím režimu až...

① Hodnoty jsou orientační a mohou se v závislosti na řezaném nebo vysávaném materiálu lišit
② Uvedené provozní časy na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty
a mohou se lišit v závislosti na použití a řezaném nebo vysávaném materiálu

AK 10

AK 20

AK 30

Výkony akumulátorů① (příklady použití) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU ② (až … )
RMA 235
Při plochách trávníku až ...

150 m2

300 m2

400 m2

100 m2

200 m2

250 m2

120 m2

250 m2

330 m2

96 m2 ⑤

190 m2 ⑤

250 m2 ⑤

50 min
190 m2

100 min
380 m2

120 min
460 m2

25 min
80 řezů

45 min
170 řezů

60 min
220 řezů

RMA 248
Při plochách trávníku až ...

RMA 339 /RMA 339 C
Při plochách trávníku až ...

RLA 240
Při plochách trávníku až ...

HLA 56
Až ... živého plotu

NOVINKA ③ HTA 50
Při řezání hranolů
(10 ×10 cm) až ...

③ K dostání od jara 2022!
④ U přístrojů s vyšším výkonem se zvládne stejná práce za kratší čas, např. u FSA 60 R v porovnání s FSA 57
⑤ Při úpravě plochy jen v jednom směru (nikoliv do kříže)
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AP systém
ƒ
MSA 160 C-B

⑤

36 V • 1,25 kW ① • 3,1 kg ②

Akumulátorová motorová pila pro použití v klidových zónách.
Zařízení pro rychlonapínání řetězu STIHL, olejová nádržka s
beznářaďovým uzavíráním, s pilovým řetězem 1⁄4"-PM3 pro
jemný řez a vysoký řezný výkon. Více k výbavě a technickým
detailům naleznete na straně 92.

● Pro profesionální uživatele
● Pro údržbu zahrady, krajiny a ošetřování
stromů

MSA 160 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty
30 cm

8 560 Kč

● S vysoce výkonnými lithiovými akumulátory
AP nebo zádovými akumulátory AR L

K dostání od jara 2022

NOVINKA
MSA 300 C-O
Naše nejvýkonnější
PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÁ piLA
IPX4

⑤
36 V • 3,0 kW ① • 5,4 kg ②
MSA 300 C-O bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty 40 cm

19 890 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
B = rychloupínání řetězu STIHL ① Další srovnávací hodnoty oproti benzinovým
C = komfortní verze
motorovým pilám naleznete na straně 90
O = senzor stavu oleje

MSA 200 C-B

⑤

MSA 220 C-B
④

④

Akumulátorová motorová pila v vysokým řezným výkonem pro
použití v klidových zónách. O 44 % vyšší řezný výkon oproti
MSA 160 C-B. Zařízení pro rychlonapínání řetězu STIHL,
olejová nádržka s beznářaďovým uzavíráním, s pilovým řetězem
1⁄4"-PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, kovový zubový
doraz. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na
straně 92.

Sada MSA 200 C-B s AP 300 a AL 300 ③
Délka lišty
35 cm

⑤

36 V • 2,1 kW ① • 3,6 kg ②

36 V • 1,8 kW ① • 3,3 kg ②

MSA 200 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty
35 cm

37

10 390 Kč

Mnohostranně použitelná akumulátorová motorová pila.
Až o 20 % vyšší řezný výkon oproti MSA 200 C-B. Vysoká
výkonnost a profesionální řezná souprava umožňují různé
způsoby použití, například kácení, vyvětvování, řezání nebo
stavební práce ze dřeva. Příruční, ergonomická a snadno
ovladatelná. Zařízení pro rychlonapínání řetězu STIHL, olejová
nádržka s beznářaďovým uzavíráním, s pilovým řetězem
3⁄8"-PS3 pro velmi vysoký řezný výkon. Více k výbavě a
technickým detailům naleznete na straně 92.
MSA 220 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③

16 210 Kč

Délka lišty

35 cm

11 010 Kč

Nejvýkonnější akumulátorová pila od značky STIHL pro profesionální použití. Vysoká výkonnost a tři volitelné provozní režimy
umožňují optimální práci při nejrůznějších způsobech použití, jako kácení, vyvětvování nebo řezání. Vysoká ergonomie i při delším
použití díky úzké, dobře ovladatelné konstrukci, velmi dobrému vyvážení a antivibračnímu systému STIHL. Intuitivní ovládací a
informační panel s LED displejem, integrovaný ﬁltr chladicího vzduchu, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě, nastavitelné
olejové čerpadlo, pilový řetěz .325“ RS PRO pro velmi vysoký řezný výkon. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k
aktivnímu informování uživatele při nedostatku oleje. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 92.

② Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem
③ S vodicí lištou a pilovým řetězem
④ Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 386
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NOVINKA–
K dostání
od jara 2022
IPX4

IPX4

MSA 161 T

MSA 220 TC-O

36 V • 1,25 kW ① • 2,5 kg ②

36 V • 2,1 kW ① • 3,3 kg ②

Lehká profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů③
pro použití v oblastech citlivých na hluk. S pilovým řetězem
1⁄4“ PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, matice na krytu
řetězky zabezpečená proti ztrátě. Více k výbavě a technickým
detailům naleznete na straně 94.
MSA 161 T bez akumulátoru a nabíječky ④
Délka lišty
30 cm

11 100 Kč

Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozních časů
na jedno nabití akumulátoru a výkonů akumulátorů
naleznete v níže uvedené tabulce a také na stihl.cz.

Energie akumulátoru ⑥

VÝKONY

akumulátoru⑦

Vysoce výkonná profesionální akumulátorová pila k ošetřování
stromů③ k odřezávání částí kmene, pro úpravy koruny nebo
odstraňování odumřelého dřeva. Zvlášť komfortní ovládání
díky elektronickému ovládacímu systému s uvolňovacím
tlačítkem pro snadnou aktivaci pily. Ovládací panel s LED
displejem otočným o 180° pro informování o provozním stavu
motorové pily a aktivované řetězové brzdě. Sériově se senzorem
stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování uživatele
při nedostatku oleje. Vzduchový ﬁltr se snadným čištěním pro
dlouhou životnost a optimální chlazení motoru, pilový řetěz
3⁄8“ PS3 pro velmi vysoký řezný výkon, boční napínání řetězu,
matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě. Více k
výbavě a technickým detailům naleznete na straně 94.

MSA 220 TC-O bez akumulátoru a nabíječky ④
Délka lišty
30 cm ⑤

17 890 Kč

AP 100

AP 200

AP 300

AP 300 S

NOVINKA
AP 500 S

94 Wh

187 Wh

227 Wh

281 Wh

337 Wh

(PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ

AKUMULÁTORU ⑧

(až … )

MSA 160 C-B

–

42 min
210 řezů

50 min
250 řezů

62 min
310 řezů

74 min
370 řezů

MSA 161 T

–

42 min
200 řezů

50 min
240 řezů

62 min
300 řezů

74 min
360 řezů

–

35 min
160 řezů

40 min
210 řezů

50 min
270 řezů

60 min
320 řezů

–

32 min
150 řezů

35 min
200 Schnitte

37 min
270 řezů

44 min
320 řezů

Při řezání hranolů
(10 ×10 cm) až ...

MSA 200 C-B

MSA 220 C-B

MSA 220 TC-O

NOVINKA

–

16 min
140 řezů

25 min
190 řezů

29 min
260 řezů

34 min
310 řezů

MSA 300 C-O

NOVINKA

–

–

–

–

20 – 44 min⑨
320 řezů

Doporučená prodejní cena vč. DPH
Doporučená baterie
Snížená výkonnost přístroje

C = komfortní verze
T = horní rukojeť
O = senzor stavu oleje

① Další srovnávací hodnoty oproti benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 96
② Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem
③ Speciálně navržený pro práci na stromě; pouze pro použití uživateli vyškolenými v péči o stromy
④ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ S lehkou lištou na stromy
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HSA 66

HSA 86

36 V • 3,1 kg ⑩

36 V • 3,0 kg ⑩

Akumulátorové zahradní nůžky s vysokým výkonem při stříhání,
nízkou hmotností a konstantním počtem zdvihů při zatížení
a to i při náročném použití. Rozteč zubů 30 mm, geometrie
nožů ve tvaru kapky, která přidržuje větve ještě lépe mezi zuby,
jednostranně broušené nože, integrovaný ochranný kryt proti
pořezání, našroubovaný vodicí kryt. Více k výbavě a technickým
detailům naleznete na straně 120.

Akumulátorové zahradní nůžky s vysokým výkonem při stříhání
a efektivitou při nízké hmotnosti a konstantním počtu zdvihů
při zatížení, dokonce i při radikální sestříhávání. Rozteč
zubů 33 mm, oboustranně broušené nože, našroubovaný vodicí
ochranný kryt a kryt chránící proti pořezání. Více k výbavě a
technickým detailům naleznete na straně 120.

HSA 66 bez akumulátoru a nabíječky

HSA 86 bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka

50 cm

⑥ Energetický výkon podle speciﬁkace výrobce článků.
Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během
provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
⑦ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit
podle sekaného materiálu

7 230 Kč

Řezná délka

62 cm

⑧ Uvedené pracovní časy nabíjení baterie a plošné
údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit
podle druhu použití a sekaného materiálu
⑨ Pracovní doba na jedno nabití baterie se liší
v závislosti na zvoleném provozním režimu

7 740 Kč

⑩ Hmotnost bez baterie
Vysvětlení symbolů na straně 386
Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
K dostání od jara 2022
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IPX4

HSA 94 R

IPX4

④

HSA 94 T

④

36 V • 4,4 kg ①

36 V • 3,9 kg ①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové
zahradní nůžky s oboustranně broušenými noži v provedení
pro radikální sestřih. Nízká rychlost nožů pro intenzivní
stříhání. Vyšší životnost díky novému, vylepšenému motoru EC.
Otočná multifunkční rukojeť s nastavitelným počtem zdvihů ve
třech stupních, ergonomicky ovladatelná oblouková trubková
rukojeť s uvnitř umístěným spínačem, nože s optimalizovaným
třením a našroubovaný vodicí kryt chránící proti pořezání.
Provoz s akumulátorem s brašničkou na opasek pro AP s
přípojným vodičem a nosným systémem nebo zádovým
akumulátorem AR L (viz strana 55). Více k výbavě a
technickým detailům naleznete na straně 120.

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové
zahradní nůžky s oboustranně broušenými noži v provedení
pro konečné tvarování. Vysoká rychlost nožů pro zvlášť
přesný a čistý řez. Vyšší životnost díky novému, vylepšenému
motoru EC. Otočná multifunkční rukojeť s nastavitelným
počtem zdvihů ve třech stupních, ergonomicky ovladatelná
oblouková trubková rukojeť s uvnitř umístěným spínačem,
nože s optimalizovaným třením a našroubovaný vodicí kryt
chránící proti pořezání. Provoz s akumulátorem s brašničkou na
opasek pro AP s přípojným vodičem a nosným systémem nebo
zádovým akumulátorem AR L (viz strana 55). Více k výbavě
a technickým detailům naleznete na straně 120.

HSA 94 R bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka
75 cm

HSA 94 T bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka
60 cm

Doporučená prodejní cena vč. DPH

16 000 Kč

R = kruhová rukojeť (u zahradních nůžek)
R = kruhová rukojeť (u vyžínačů)
T = horní rukojeť

14 170 Kč

① Hmotnost bez baterie
② Hmotnost bez baterie, s řezným nástrojem a krytem
③ Hmotnost bez baterie, řezného nástroje a krytu

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY

FSA 86 R

IPX4

④

36 V • 3,2 kg ②

Vysoce výkonný akumulátorový
vyžínač v moderním designu
pro vyžínání okolo překážek
a také stromů a keřů. Průměr
kruhového záběru 350 mm.
Ergonomická ovládací rukojeť
s plynulým ovládáním rychlosti,
kruhová trubková rukojeť,
robustní hliníková tyč, oblouk
pro udržování vzdálenosti od
překážek. Se strunovou žací hlavou
AutoCut C 6-2. Alternativně je k
dostání jako příslušenství žací hlava
PolyCut 6-2 s plastovými noži. Více
k výbavě a technickým detailům
naleznete na straně 212.

Příslušenství:
Nosný
popruh

Viz strana 208

7 430 Kč

FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

FSA 90

④

36 V • 3,2 kg ③

Akumulátorový vyžínač k vyžínání
tvrdé trávy na větších plochách.
Průměr kruhového záběru
260 mm, s žacím listem na trávu,
řídítkovou rukojetí, ovládací
rukojetí s funkcí částečné zatížení
STIHL ECOSPEED, dvouramenním
nosným popruhem. Více k výbavě a
technickým detailům naleznete na
straně 212.

FSA 90 bez akumulátoru a nabíječky

④ Vysvětlení symbolů na straně 386

10 190 Kč
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BGA 86

②

BGA 100

②

36 V • 2,8 kg ①

36 V • 2,5 kg ①

Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový
foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na
hřištích a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené
hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové
nastavení délky foukací trubky, variabilní nastavení foukací
síly. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako
příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete
na straně 257.

Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač
pro profesionální použití, zvláště v městských klidových
zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, tři výkonové stupně s
doplňkovou funkcí Boost, třístupňové nastavení délky foukací
trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (Příslušenství).
Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako
příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič
a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový
akumulátor AR (viz strana 55). Více k výbavě a technickým
detailům naleznete na straně 257.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky

7 640 Kč

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky

11 920 Kč

Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozní časy
na jedno nabití akumulátoru a výkony akumulátorů
naleznete na stranách 34 a 35 i na stihl.cz.

Doporučená prodejní cena vč. DPH

NOVINKA
RMA 253
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②

36 V • 23,0 kg ①

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm pro menší
plochy trávníku v oblastech citlivých na hluk. S motorem EC
a trvale aktivním ekonomickým režimem pro prodlouženou
dobu provozu akumulátoru. Centrální nastavení výšky sečen,
sklopné držadlo, pohodlně ovladatelná oblouková rukojeť k
zastavení motoru, robustní skříň z ocelového plechu a přídavný
prostor pro přepravu akumulátoru. Včetně sběrného koše
na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění. Více k
výbavě a technickým detailům naleznete na straně 178.
RMA 253 bez akumulátoru a nabíječky

RMA 443 PV

12 120 Kč

②

RMA 448 PV

②

36 V • 24,0 kg ①

36 V • 24,0 kg ①

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru
41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky
sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodicí
držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu.
Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální
rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním
vodicím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními
prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně
sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem
stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete
na straně 178.

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm
pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky
sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodicí
držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu.
Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální
rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním
vodicím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními
prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně
sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem
stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete
na straně 178.

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

17 190 Kč

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 PV s AP 200 a AL 300

21 810 Kč

Sada RMA 448 PV s AP 300 a AL 300

Další verze: RMA 443, RMA 443 C viz tabulka strana 178

C = komfortní verze
P = Performance
V = pohon Vario

① Hmotnost bez baterie
② Vysvětlení symbolů na straně 386

17 990 Kč
23 690 Kč

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

IPX4

IPX4

HTA 86

⑤

⑤

36 V • 3,8 kg ①

36 V • 1,05 kW ② • 4,6 kg ③

Lehké akumulátorové prodloužené
zahradní nůžky pro sestřihávání
živých plotů a keřů i rostlin v
blízkosti země. Nožová lišta
přestavitelná o 115° bez použití
nářadí pro stříhání nad hlavou, po
stranách a u země. Oboustranně
broušené nože pro čistý řez.
Konstantní zdvih nožů a postup
práce při zatížení. Kruhová
trubková rukojeť, plynulá kontrola
počtu otáček a intuitivní ovládací
rukojeť. Přepravní délka se
sklopenou nožovou lištou 125 cm,
celková délka 205 cm. Více k
výbavě a technickým detailům
naleznete na straně 125.

Silná akumulátorová vyvětvovací
pila. Tichá a s nízkými vibracemi.
Pro profesionální uživatele při
ošetřování stromů, v ovocnářství
a v obcích. K vyvětvování stromů,
odstraňování odumřelého dřeva
a polámaných stromů a větví po
bouřce a také pro řez ovocných
stromů. Pilový řetěz ¼“-PM3,
lehčí a kompaktnější řezná část
s robustním hákem na přidržování
větví pro snadné odstranění
volného pořezaného materiálu ze
stromu. Zvlášť tuhá profesionální
teleskopická tyč se systémem
rychlého přestavení pro velmi
přesné nasazení a přesný řez.
Celková délka 270 – 390 cm. Více
k výbavě a technickým detailům
naleznete na straně 96.

115°

NOVINKA
Příslušenství:
Opěrka pro
postavení

viz strana 53

10 590 Kč

HLA 66 bez akumulátoru a nabíječky

tele
skop
ická

HLA 66
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NOVINKA
Příslušenství:
Opěrka pro
postavení

viz strana 53
HTA 86 bez akumulátoru a nabíječky④

HLA 86

16 390 Kč

IPX4

⑤

36 V • 4,8 kg ①

á

115°

tele
skop
ick

Akumulátorové prodloužené
zahradní nůžky s velkým dosahem
pro profesionální použití.
Obzvláště vhodné pro stříhání
vysokých živých plotů a křovin i
k stříhání rostlin v blízkosti země.
Ergonomická práce díky stabilní
čtyřhranné teleskopické tyči.
Nastavení délky tyče i nožové lišty
bez použití nářadí. Nožová lišta
nastavitelná o 115° pro stříhání
nad hlavou, po stranách a u země.
Oboustranně broušené nože pro
čistý řez, plynulá kontrola počtu
otáček a intuitivní ovládací rukojeť.
Přepravní délka se sklopenou
nožovou lištou 180 cm, celková
délka 260 – 330 cm. Více k výbavě
a technickým detailům naleznete
na straně 125.

NOVINKA
Příslušenství:
Opěrka pro
postavení

viz strana 53

HLA 86 bez akumulátoru a nabíječky

Doporučená prodejní cena vč. DPH

13 150 Kč

Přehled nabíjecích časů
akumulátorů, provozních časů
na jedno nabití akumulátoru
a výkonů akumulátorů
Naleznete na straně 56

① Hmotnost bez baterie
② Další srovnávací hodnoty k benzinovým vyvětvovacím
pilám naleznete na straně 96
③ Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem

④ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 386

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

OPRAVDOVÝ
PROFESIONÁLNÍ VÝKON.
S AKUMULÁTOREM.
ƒ
Pro všechny, kteří ze sebe vždy
vydávají vše.
Naše akumulátorové nářadí pro profesionály pracující v zahradnictví a údržbě krajiny,
Při nasazení v komunální oblasti, na obcích i u ﬁrem zabývajících se krajinářstvím a
profesionální údržbou zeleně přesvědčí svým vysokým výkonem, dlouhou životností
a malou hlučností.
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Příslušenství:
NOVINKA
Opěrka pro
postavení

Viz strana 53
IPX4

FSA 135

④

KMA 135 R

③

④

36 V • 4,9 kg ①

36 V • 3,4 kg ②

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový vyžínač s prostorem
pro akumulátor AP v nářadí. K vyžínání trávy a křovin v
klidových zónách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na
trávu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou.
Ergonomická ovládací rukojeť s třístupňovou předvolbou
otáček a LED indikací a také plynulou regulací počtu otáček,
řídítkovou rukojetí, s dvouramenným nosným popruhem,
vzduchový ﬁltr pro dlouhou životnost. Mnohostranně
použitelný díky široké nabídce řezných nástrojů STIHL. Více k
výbavě a technickým detailům naleznete na straně 212.

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový KombiMotor v
moderním designu s prostorem pro akumulátor AP v nářadí.
Pro práci v klidových zónách. Mnohostranně použitelný díky
široké nabídce KombiNástrojů STIHL. Ergonomická ovládací
rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a
také plynulou regulací počtu otáček, kruhovou trubkovou
rukojetí, vzduchový ﬁltr pro dlouhou životnost. Více k výbavě
a technickým detailům naleznete na straně 132.

14 270 Kč

FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

11 210 Kč

KMA 135 R bez akumulátoru a nabíječky

Vhodné KombiNástroje:

FS-KM
strunová žací
hLAva

NOVINKA
HT-KM
vyvětvovací
piLA

FS-KM
žací list na trávu

HL-KM 145°
prodloužené nůžky

Akumulátorové nářadí z AP-Systému STIHL je vyrobeno
pro profesionální uživatele a pro každodenní použití
i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Všechny výrobky
s tímto označením proto můžete používat i za deště. Ochrana
proti stříkající vodě se prokazuje v náročných interních
testech.
IPX4

Akumulátorové nářadí STIHL s tímto symbolem je navíc
certiﬁkováno podle stupně krytí IPX4. Norma potvrzuje
ochranu výrobků proti ze všech stran stříkající vodě
prokázanou již v interních testech.

Doporučená prodejní cena vč. DPH

R = kruhová rukojeť

Další informace ke kombinářadí
Naleznete na straně 131

① Hmotnost bez baterie, řezného nástroje a krytu
② Hmotnost bez baterie a kombinovaného nástroj

③ S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu
④ Vysvětlení symbolů na straně 386

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE
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AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

Příslušenství:
NOVINKA
Bederní pás
s pouzdrem

Viz strana 53

KGA 770

⑤

NOVINKA
SGA 85

⑤

36 V • odpadní nádržka 50 l • šířka zametání 77 cm • 16,0 kg ①

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ④

Akumulátorový zametač, vhodný pro velké plochy uvnitř
i venku. Zametací systém STIHL MultiClean PLUS, osmi
polohové centrální nastavení výšky, boční vodicí váleček,
přepravní rukojeť, možnost uložení ve svislé poloze, pro
úsporu místa, ergonomicky tvarovaná, ve 2 stupních výškově
nastavitelná rukojeť. Velmi lehké ovládání a pohyb díky
bateriovému pohonu kruhových zametacích kartáčů a
válečkového sběracího kartáče. Zvláště efektivní je čištění
hran a rohů i při stojícím stroji. Nylonové štětiny kartáčů
se vyznačují minimálním opotřebením. Více k výbavě a
technickým detailům naleznete na straně 264.

Komfortní akumulátorový postřikovač k aplikaci kapalných
prostředků na ochranu rostlin a hnojiv v zahradnictví a údržbě
krajiny i při pěstování ovoce, zeleniny a vína. Zvlášť výkonný
díky silnému membránovému čerpadlu s pracovním tlakem 6
bar. Nastavitelná tryska s dutým kuželovým paprskem, plynulé
nastavování tlaku otočným regulátorem během práce, velký
plnicí otvor k snadnému plnění nádrže, držák pro bezpečné
uložení trysky během přestávek v práci. Ergonomický nosný
systém s nastavitelným prsním popruhem pro vysoký komfort
při práci. K dostání přídavný bederní pás a různorodé trysky
pro různé možnosti použití a aplikace jako příslušenství. Více
k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 238.

19 670 Kč

SGA 85 bez akumulátoru a nabíječky

Ø

23

0

mm

KGA 770 bez akumulátoru a nabíječky

TSA 230②

⑤

36 V • 3,9 kg ③

Snadno ovladatelná akumulátorová rozbrušovačka pro
rozbrušovací kotouče o průměru 230 mm. Použitelná uvnitř
i venku, hloubka řezu až 70 mm, přípojka pro vodu s kulovým
kohoutem a hadicovou spojkou k řezání za mokra, aretace
vřetena, bezúdržbový pohon řemenem. Více k výbavě
a technickým detailům naleznete na straně 144.

TSA 230 bez akumulátoru a nabíječky

Doporučená prodejní cena vč. DPH

12 350 Kč

① Hmotnost bez baterie
② Dodávka s kotoučem ze syntetické pryskyřice
③ Hmotnost bez baterie a řezací kotouč

④ Hmotnost bez baterie a obsah
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 386

15 990 Kč

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY
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Akumulátory AP a AR L
ƒ
Výkonné balíčky pro každou výzvu

Vysoce výkonný akumulátor
pro profesionály
Náš nový AP 500 S je nejen nejvýkonnější akumulátor AP od
STIHLu, ale přesvědčí i dvojnásobnou životností a počtem
možných nabíjecích cyklů v porovnání s dosud nejsilnějším AP
300 S. Disponuje integrovaným rozhraním Bluetooth®.

④

AP 100

AP 200

AP 300

novinka
AP 500 S

AP 300 S

③

AKUMULÁTORY AP
Výhody:
VYSOCE VÝKONNÉ LITHIOVÉ AKUMULÁTORY

Kompatibilní se systémem STIHL AP. Velmi výkonné
lithiové akumulátory s indikací stavu nabití (čtyři LED).
K dostání s různými kapacitami a výkonovými stupni.

NÍZKÁ HMOTNOST
POUŽITÍ ZA DEŠTĚ JE MOŽNÉ
INDIKACE STAVU NABITÍ PROSTŘEDNICTVÍM
4 ZELENÝCH LED DIOD

Doporučená prodejní cena vč. DPH

AP 100
Obj. č.

94 Wh Energie akumulátoru ①, 0,9 kg
4850 400 6550

AP 200
Obj. č.

187 Wh Energie akumulátoru ①, 1,3 kg
4850 400 6560

4 310 Kč

AP 300
Obj. č.

227 Wh Energie akumulátoru ①, 1,8 kg
4850 400 6570

5 390 Kč

AP 300 S
Obj. č.

281 Wh Energie akumulátoru ①, 1,8 kg
4850 400 6580

5 900 Kč

Novinka ④
AP 500 S
Obj. č.

337 Wh Energie akumulátoru ①, 2,0 kg
EA01 400 6500

10 590 Kč

① Energetický výkon podle speciﬁkace výrobce článků.
Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během
provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

3 230 Kč
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Standardní nabíječka AL 101
230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. S indikací
provozního stavu (LED). Navíjení kabelu
s upínací páskou. S možností montáže na zeď.

③

Obj. č.

AKUMULÁTORY AR L

4850 430 2520

1 480 Kč

Výhody:
Lithiové akumulátory s velmi vysokou kapacitou
INDIKACE STAVU NABITÍ PROSTŘEDNICTVÍM 6 zelených LED diod
PŘÍPOJKA USB
KOMFORTNÍ NOSNÝ SYSTÉM jako PŘÍSLUŠENSTVÍ
Použití za deště je možné

Nabíječka PRO RYCHLÉ nabíjení
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.
AL 300

Zádové lithium-iontové akumulátory s vysokou
kapacitou pro dlouhou provozní dobu, USB přípojkou
a rozhraní Bluetooth®. Robustní skříň s integrovanou
rukojetí pro přenášení a s indikací stavu nabití (šest
LED). Ve spojení s nosným systémem AR L a přípojným
vodičem AR L jsou vhodné pro nářadí se zdířkou a také
ve spojení s adaptérem AP pro nářadí s prostorem pro
akumulátor. Použití i za deště je možné.

Obj. č.

4850 430 5500

2 360 Kč

AL 500
Obj. č.

4850 430 5700

3 960 Kč

AR 2000 L bez přípojného vodiče, adaptéru AP a zádového systému
1 015 Wh Energie akumulátoru ①, 7,4 kg ②
Obj. č.

4871 400 6510

30 830 Kč

NOVINKA
Nabíječka k nabíjení
několika baterií
AL 301-4
230 V. Nabíječka k nabíjení několika baterií k sekvenčnímu
nabíjení až čtyř akumulátorů AP popř. akumulátorů AR L s
přípojným vodičem AR L a adaptérem AP. Může se připevnit
jak na stěně a v poličce, tak i napevno nainstalovat do vozidla.
Zásobování energií přes vnější napájení. S indikací provozního
stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.
Přípojný vodič AR L a adaptér AP k nabíjení zádových
akumulátorů AR L není součástí dodávky.
Obj. č.

② Hmotnost bez nosného systému
③ Vysvětlení symbolů na straně 386
④ K dostání od jara 2022

EA04 430 5500

8 990 Kč
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Nosný systém AR 2 000 L

Nosný systém AP

Nosný systém k upevnění
AR 2000 L bez použití nářadí.
S ramenními popruhy s možností
nastavení 3 délek pro individuální
nastavení velikosti a pohyblivým
bederním popruhem pro
ergonomický způsob práce.
Přenos energie se uskutečňuje v
kombinaci s přípojným vodičem a
volitelně s adaptérem AP.

Komfortní, lehké nosné popruhy
až pro dva akumulátory AP.
Využitelné v kombinaci s pouzdrem
na opasek AP s připojovacím
kabelem jako alternativa pro
napojení akumulátoru AR L.
Vhodné pro nářadí se zdířkou a
nářadí s prostorem pro akumulátor.

Obj. č.

4871 490 0400

4 113 Kč

Přípojný vodič pro akumulátory AR L
K přenosu energie při nabíjení
akumulátoru AR L a při provozu
akumulátorového nářadí. Délka
kabelu 180 cm.
Obj. č.

4871 440 2000

2 960 Kč

Obj. č.

2 436 Kč

Brašnička na opasek AP
s přípojným vodičem
Umožňuje přenos energie mezi
akumulátorem STIHL AP a nářadím
se zdířkou. Kombinovatelná s nosným
systémem a opaskem na akumulátor
s nosným popruhem. Délka kabelu 120 cm.
S integrovanou elektronikou pro vypnutí
při přetížení a s akustickým signálem.
Obj. č.

Doporučená prodejní cena vč. DPH

4850 490 0400

4850 440 5101

4 935 Kč
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NOVINKA
Opěrky pro postavení
Na ochranu nářadí a akumulátoru před
přímým kontaktem se zemí. Pro HTA 66,
HTA 86, HLA 66 a HLA 86.

Opasek na akumulátor
s nosnými popruhy

Obj. č.

Robustní a ergonomicky tvarovaný opasek s nosnými popruhy
pro rozložení hmotnosti na boky i ramena. Snížená celková
hmotnost v ruce, protože akumulátor je nesen v brašničce
na opasku AP s přípojným vodičem. Přenos energie se
uskutečňuje v kombinaci s dalším příslušenstvím, jako např.
přes brašničku na opasku AP s přípojným vodičem pro nářadí
se zdířkou a navíc s adaptérem AP pro nářadí s prostorem pro
baterie.
Obj. č.

4850 490 0500

1 319 Kč

4857 007 1001

545 Kč

Na ochranu nářadí a akumulátoru před
přímým kontaktem se zemí.
Pro KMA 135 R.

Obj. č.

LA01 007 1002

665 Kč

Box pro akumulátory a nabíječky

Příslušenství: Pouzdro na opasek na akumulátor

Pro úsporu místa a pohodlný
transport baterií a nabíječek.
Kompatibilní se Sortimo L-BOXy
a vozidlovým systémem Sortimo
Globelyst.

Pro snadné přenášení dalšího
akumulátoru AP nebo
příslušenství, jako ochranné brýle,
rukavice a sprej k rozpouštění
pryskyřice. K upevnění na opasek
na akumulátor.
Obj. č.

4850 491 0101

614 Kč

Velikost S
S vložkou pro čtyři baterie nebo dvě baterie
AP s nabíječkou AL 300 nebo AL 500.
Obj. č.

0000 882 9700

1 745 Kč

Příslušenství: Adaptér AP
Velikost M
S protiskluzovou podložkou. Pro uložení např.
baterie AR L nebo baterie AP a nabíječky AL.

Pro přenos energie mezi
akumulátorem STIHL AP spolu
s brašničkou na opasek pro
AP s přípojným vodičem nebo
akumulátorem STIHL Akku AR L
a s nářadím vybaveným prostorem
pro akumulátor a k nabíjení spolu
s AL 300, AL 500 nebo AL 301-4.
Obj. č.

4850 440 0505

Obj. č.

Obj. č.

1 482 Kč

0000 882 9702

2 270 Kč

NOVINKA
Box na akumulátory
Jednoduchá a výhodná přeprava až
6 akupaků AP na místo použití.

Usnadňuje nošení naplněného
akumulátorového postřikovače
SGA 85. Během přestávek v
práci je možno upevnit trysku
postřikovače SGA 85 v pouzdru
bederního pásu.
4854 710 9100

1 975 Kč

Velikost L
S protiskluzovou podložkou. Pro uložení např.
akumulátorů AP nebo AR a nabíječek.

NOVINKA
Bederní pás s pouzdrem

Obj. č.

0000 882 9701

Obj. č.

1 350 Kč

4850 490 0600

545 Kč

AKUMULÁTOROVÉ SYSTÉMY
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AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

STROJE SE ZDÍŘKOU
ƒ
ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ A NOSNÉ SYSTÉMY

BGA 100

HSA 94 R

HSA 94 T

Zdroj akumulátorové energie

I k nabíjení akumulátorů
AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S
NOVINKA① AP 500 S

Brašnička na opasek AP
s přípojným vodičem

AR 2000 L

AR 2000 L

Přípojný vodič pro
akumulátory AR L

Přípojný
vodič pro
akumulátory
AR L

Adaptér AP

Nosné systémy

Opasek na akumulátor
s nosným popruhem
nebo nosným systémem

① K dostání od jara 2022

Nosný systém AR L
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AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE

Energie akumulátoru ① (Wh)

AP 100

AP 200

AP 300

AP 300 S

94

187

227

281

Nabíjecí časy akumulátoru kapacita: 80 % / 100 % (min)
AL 101

75 / 100

150 / 200

190 / 250

230 / 300

AL 300

30 / 45

40 / 55

45 / 60

55 / 70

30 / 45

40 / 55

50 / 75

55 / 80

30 / 45

30 / 45

25 / 35

30 / 45

AL 301-4

NOVINKA

AL 500

Provozní časy na jedno nabití

akumulátoru②

(až … min)

MSA 160 C-B

–

42

50

62

MSA 200 C-B

–

35

40

50

MSA 220 C-B

–

32

35

37

–

–

–

–

–

42

50

62

–

16

25

29

HSA 66

72

144

180

223

HSA 86

72

144

180

223

54 – 42 ⑤

108 – 84 ⑤

135 – 105 ⑤

167 – 130 ⑤

17 / 30

35 / 60

42 / 70

52 / 85

FSA 90 s žacím listem na trávu

18

36

45

56

FSA 135 s žacím listem na trávu

25 – 16 ⑤

50 – 30 ⑤

70 – 40 ⑤

100 – 50 ⑤

11

17

21

26

32 – 8 ⑥

66 – 12 ⑥

83 – 16 ⑥

103 – 20 ⑥

HTA 86

18

42

55

68

HLA 66

72

144

180

223

HLA 86

72

144

180

223

510

1 000

–

–

KMA 135 R
s FS-KM, strunová žací hlava ③

14 – 7 ⑤

28 – 14 ⑤

36 – 17 ⑤

45 – 22 ⑤

KMA 135 R
s FS-KM, žací list na trávu ③

25 – 16 ⑤

50 – 30 ⑤

70 – 40 ⑤

100 – 50 ⑤

7

14

18

22

84

168

210

260

125

250

300

370

RMA 443 PV

210

420

510

620

RMA 448 PV

160

330

400

500

NOVINKA ⑦

MSA 300 C-O
MSA 161 T

NOVINKA ⑦

MSA 220 TC-O

HSA 94 R / HSA 94 T
FSA 86 R se strunovou žací hlavou / s PolyCut

BGA 86
BGA 100

SGA 85

NOVINKA

TSA 230
KGA 770

Pracovní

rozsah②

RMA 253

Doporučená baterie
Snížená výkonnost přístroje
– Nedoporučujeme

(až … m2)
NOVINKA

① Energetický výkon podle speciﬁkace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který
je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Uvedené pracovní časy nabíjení baterie a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou
se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

NOVINKA ⑦
AP 500 S

AR 2000 L

337

1.015

280 / 355

–

70 / 90

210 / 270

70 / 90

220 / 290

40 / 55

110 / 150

74

195

60

175

44

201

20 – 44⑧

–

74

195

34

109

268 ④

715

268 ④

715

200 – 155

690 – 565 ⑤

62 / 102

185 / 300

67

195

120 – 60 ⑤

310 – 160 ⑤

31

90

123 – 24 ⑥

320 – 65 ⑥

82

195

268

715

268

715

–

–

54 – 26 ⑤

160 – 80 ⑤

120 – 60 ⑤

310 – 160 ⑤

26

80

312

–

450

–

740

–

600

–

③ Pracovní časy v kombinaci s jinými KombiNástroji
najdete na www.stihl.cz
④ Použití pouze s brašnou AP
⑤ Stupeň 1 – Stupeň 3 / 4

⑥ Stupeň 1 – Stupeň 3 / Boost
⑦ K dodání na jaře 2022
⑧ Pracovní doba na jedno nabití baterie se liší v závislosti na zvoleném provozním režimu
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Řezání A
Stříhání
ƒ
Motorové pily

vyvětvovací piLA

řezné soupravY

Zahradní nůžky

prodloužené
zahradní nůžky

KombiSystém

MultiSystém

rozbrušovací
stroje

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

ZVLÁDNĚTE KAŽDOU VÝZVU.
SE SILOU A PRECIZNOSTÍ
NAŠICH PIL.
ƒ
Motorové pily pro soukromé uživatele

63

Elektrické motorové pily

79

Motorové pily pro zemědělství a zahradnictví

66

Příslušenství a díly pro motorové pily

82

Motorové pily pro lesnictví

68

Vyvětvovací pily, příslušenství a díly

85

Motorové pily s pilovým řetězem s tvrdokovem

74

Pilové řetězy

99

Pily pro ošetřování stromů

76

Vodící lišty

104

Pila pro záchranáře

78

Nástroje pro ošetřování řezných souprav

108

61

62

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Motorové pily detailně
ƒ
07 Startování nezatěžující klouby
02 Dlouhá životnost

08 Snadné doplňování paliva

01 Nízké nároky na
údržbu při práci

06 Startování
šetřící síly

05 Mimořádně
snadné
ovládání

08 Snadné doplňování
paliva
09 Velmi lehké startování
10 Snadné napínání řetězu
03 Stále plný výkon
04 Dávkování množství oleje
podle potřeby

Technika

Pohodlí

01 Systém vzduchového filtru
s PŘEDŘAZENÝM ODLUČOVÁNÍM
Nabízí podstatně delší životnost ﬁltru v porovnání
s běžnými systémy vzduchového ﬁltru.

06 DEKOMPRESNÍ VENTIL
Snižuje sílu potřebnou na startování a výrazně tak
usnadňuje startování motorové pily.

02 HD2 FILTR
Zamezí přístupu jemného prachu do motoru, což je
zárukou dlouhé životnosti. Snadno se vyčistí vymytím.
03 STIHL M-TRONIC
Vyžaduje pro studený start jedinou startovací
polohu na kombinované ovládací páčce. Umožňuje
dát plný plyn ihned po nastartování. Vypočítá potřebné
množství paliva a dávkuje ho je podle skutečné potřeby.

07 STIHL ELASTOSTART
Speciální startovací rukojeť umožňuje rovnoměrné
startování bez trhavých silových špiček.
08 UZÁVĚR NÁDRŽE NEVYŽADUJÍCÍ POUŽITÍ
NÁŘADÍ
Umožňuje rychlé, nekomplikované otevírání a zavírání
uzávěru nádrže bez použití nářadí.

04 OLEJOVÉ ČERPADLO S REGULACÍ MNOŽSTVÍ
Umožňuje uživateli nastavit přesné dávkování množství
oleje odpovídající skutečné potřebě.

09 STIHL ERGOSTART
Zajišťuje komfortní a pohodlné startování bez prudkého
tahání za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro
startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při
startování.

05 STIHL INJECTION
„i“ znamená nejlepší poměr výkonu a hmotnosti,
kompaktní konstrukci a optimální výkon motoru.
Ovládání je snadnější než kdykoli dříve. Kombinovaná
páčka již není třeba - pro vypnutí jednoduše stiskněte
„Stop“.

10 ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘETĚZU STIHL
S rychlonapínáním řetězu STIHL je možno pilový řetěz
zcela snadno nastavovat, a to bez použití nářadí a bez
kontaktu s ostrým pilovým řetězem. Jednoduše povolíte
kryt řetězky a otáčíte stavěcím kolečkem tak dlouho,
dokud nedosáhnete optimálního napnutí řetězu.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze

① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 90
② Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem

③ S vodicí lištou a pilovým řetězem
④ Vysvětlení symbolů na straně 386

Motorové pily
pro soukromé
uživatele
ƒ

63

MSA 120 C-B

④

36 V • 0,85 kW ① · 2,7 kg ②

Lehká akumulátorová motorová pila pro ošetřování pozemků
a jednoduché řemeslnické činnosti. Rukojeť opatřená
měkkým potahem, rychlá a komfortní výměna řetězu díky
rychlonapínání řetězu STIHL, olejová nádrž s průhledným
okénkem, vysoký řezný výkon díky pilovému řetězu 1⁄4"-PM3.

● Pro soukromé uživatele i řemeslníky
● Obzvláště vhodné k řezání
palivového dřeva

MSA 120 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty
30 cm

5 390 Kč

Sada MSA 120 C-B s AK 20 a AL 101 ③
Délka lišty
30 cm

8 860 Kč

● Pro péči o pozemek
● Kácení menších stromů
● Ke stavbám ze dřeva

MSA 140 C-B

④

1,1 kW ① · 2,7 kg ②

Lehká akumulátorová motorová pila pro ošetřování pozemků
a jednoduché řemeslnické činnosti. O 25 % vyšší řezný výkon
oproti MSA 120 C-B. Rukojeť opatřená měkkým potahem,
rychlá a komfortní výměna řetězu díky rychlonapínání řetězu
STIHL, olejová nádrž s průhledným okénkem, vysoký řezný
výkon díky pilovému řetězu 1⁄4"-PM3.
MSA 140 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty
30 cm
Sada MSA 140 C-B s AK 30 a AL 101 ③
Délka lišty
30 cm

6 100 Kč
10 590 Kč

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství
Naleznete OD STRANY 16

Doporučená prodejní cena vč. DPH

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

MS 170

MS 180

30,1 cm3 • 1,2 kW / 1,6 k • 4,1 kg ①

31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 k • 4,1 kg ①

Základní model pro řezání palivového dříví. Snadné ovládání
díky kombinované páčce.

Základní model pro řezání palivového dříví. Boční napínání
řetězu k bezpečnému a jednoduchému napínání řetězu. Verze
dlouhá 35 cm k řezání silnějších větví.

Délka lišty

30 cm

5 650 Kč

Délka lišty

35 cm

6 890 Kč

MS 171

MS 181

31,8 cm3 • 1,3 kW / 1,8 k • 4,3 kg ①

31,8 cm3 • 1,5 kW / 2,0 k • 4,3 kg ①

Moderní pila k řezání palivového dříví a pro údržbu
pozemků. Boční zařízení k napínání řetězu pro bezpečné
a snadné napínání řetězu, systém vzduchového ﬁltru
s předřazeným odlučováním zabraňuje předčasnému
znečištění vzduchového ﬁltru.

Velmi dobrá pro údržbu pozemků. Moderní výbava jako MS 171.
Díky zvýšenému výkonu je použitelná jako verze o délce 35 cm
i ke kácení menších stromů. Kovový doraz pro snadné a přesné
vedení pily v řezu.

Délka lišty

30 cm

6 680 Kč

Délka lišty

35 cm

7 590 Kč

Další verze: MS 181 C-BE viz tabulka strana 90

Doporučená prodejní cena vč. DPH

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
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MS 211

MS 251

35,2 cm3 • 1,7 kW / 2,3 k • 4,3 kg ①

45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 k • 4,8 kg ①

Dobrá pro řezání palivového dříví. Boční zařízení k napínání
řetězu, přestavba na letní a zimní provoz pro dobrý chod za
všech podmínek, pilový řetěz 3⁄8"-PM3 pro dobrý řezný výkon.

Vhodná pro přípravu palivového dříví v lese. Zařízení pro
napínání řetězu umístěné na boku, robustní řezná souprava
.325" s dlouhou životností, systém ﬁltrace vzduchu s předřazeným
odlučováním pro dlouhou životnost ﬁltru, uzávěry nádrže
nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné doplňování
paliva, rychlý přístup v případě servisu díky jednodílnému
krytu motoru.

Délka lišty

35 cm

8 790 Kč

Další verze: MS 211 C-BE viz tabulka strana 90

Délka lišty

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

Velmi vhodná pro řezání palivového dříví. Boční zařízení k
napínání řetězu pro bezpečné a snadné napínání řetězu,
systém ﬁltrace vzduchu s předřazeným odlučováním pro
dlouhou životnost ﬁltru, uzávěry nádrže nevyžadující použití
nářadí pro snadné a bezpečné doplňování paliva, rychlý
přístup v případě servisu díky jednodílnému krytu motoru.
Délka lišty

35 cm

Další verze: MS 231 C-BE viz tabulka strana 90

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

10 590 Kč

35 cm

12 090 Kč
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Motorové
pily pro
zemědělství a
zahradnictví
ƒ

MSA 160 C-B

⑤

36 V • 1,25 kW ① • 3,1 kg ②

Akumulátorová motorová pila pro použití v klidových
zónách. Zařízení pro rychlonapínání řetězu STIHL,
uzavírání olejové nádrže bez použití nářadí, s pilovým
řetězem 1⁄4"-PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon.
MSA 160 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty
30 cm

8 560 Kč

● Pro zemědělce, řemeslníky a stavebníky
● Pro řezání palivového dřeva, krajinářskou
péči a řezání stavebního dřeva

MSA 200 C-B

⑤

36 V • 1,8 kW ① • 3,3 kg ②
⑥

Akumulátorová motorová pila v vysokým řezným výkonem
pro použití v klidových zónách. O 44 % vyšší řezný výkon
oproti MSA 160 C-B. Zařízení pro rychlonapínání řetězu
STIHL, uzavírání olejové nádrže bez použití nářadí, s pilovým
řetězem 1⁄4"-PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, kovový
zubový doraz.
MSA 200 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty
35 cm
Sada MSA 200 C-B s AP 300 a AL 300 ③
Délka lišty
35 cm

10 390 Kč
16 210 Kč

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství
Naleznete OD STRANY 16

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze

MSA 220 C-B

⑤

MS 291
55,5 cm3 • 2,8 kW / 3,8 k • 5,6 kg ④

36 V • 2,1 kW ① • 3,6 kg ②

⑥

⑥

Mnohostranně použitelná akumulátorová motorová pila.
Až o 20 % vyšší řezný výkon oproti MSA 200 C-B. Vysoká
výkonnost a profesionální řezná souprava umožňují různé
způsoby použití, například kácení, vyvětvování, řezání nebo
stavební práce ze dřeva. Zařízení pro rychlonapínání řetězu
STIHL, uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití nářadí, s
pilovým řetězem 3⁄8"-PS3 pro vysoký řezný výkon, ozubená
opěrka z kovu.
MSA 220 C-B bez akumulátoru a nabíječky ③
Délka lišty
35 cm

11 010 Kč

Velmi dobrá pro přípravu palivového dříví. Systém vzduchového
ﬁltru s předřazeným odlučováním pro dlouhou životnost
ﬁltru, uzávěry nádrže nevyžadující použití nářadí pro
snadné a bezpečné doplňování paliva, pilový řetěz 325" RM
s výborným řezným výkonem.

Délka lišty

40 cm

16 310 Kč

MS 271
50,2 cm3 • 2,6 kW / 3,5 k • 5,6 kg ④
⑥

Pro přípravu palivového dřeva. Systém vzduchového ﬁltru
s odlučováním hrubých nečistot pro dlouhou životnost ﬁltru,
uzávěry nádrží nevyžadující použití nářadí pro bezpečné
a snadné doplňování paliva, rychlý přístup v případě servisu
díky jednodílnému krytu motoru. Profesionální řezná souprava
s roztečí řetězu .325" RM.

Délka lišty

37 cm
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14 690 Kč

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 90
② Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem
③ S vodicí lištou a pilovým řetězem

④ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 386
⑥ Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Motorové pily
pro lesnictví
ƒ

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

Pro těžbu palivového dříví ve středně silných porostech. Systém

vzduchového ﬁltru s předřazeným odlučováním pro velmi
dlouhou životnost ﬁltru, dekompresní ventil pro startování
šetřící síly.
Délka lišty

40 cm

16 950 Kč
● Výkonné, s dlouhou životností a skvělým
poměrem hmotnosti a výkonu
● Pro všechny lesnické práce jako kácení
stromů, probírky a odvětvování

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

Velmi vhodná k těžbě palivového dříví a pro stavební práce ze
dřeva. Systém vzduchového ﬁltru s předřazeným odlučováním
pro velmi dlouhou životnost ﬁltru, dekompresní ventil pro
startování šetřící síly.
Délka lišty

40 cm

18 070 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu

● Komfort pro dlouhotrvající práci:
například účinný antivibrační systém
či pohodlná kontrola stavu paliva a
řetězového oleje
● Mnoho modelů je sériově vybaveno
STIHL M-Tronic
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K dostání od jara 2022

Novinka MSA 300 C-O
Naše nejvýkonnější PROFESIONÁLNÍ
AKUMULÁTOROVÁ piLA
IPX4

⑤
36 V • 3,0 kW ② • 5,4 kg ③
MSA 300 C-O bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty

40 cm

19 890 Kč

Nejvýkonnější akumulátorová pila od STIHLu pro profesionální použití. Vysoká výkonnost a tři volitelné provozní režimy umožňují
optimální práci při nejrůznějších způsobech použití, jako kácení, vyvětvování nebo řezání. Vysoká ergonomie i při delším použití díky
úzké, dobře ovladatelné konstrukci, velmi dobrému vyvážení a antivibračnímu systému STIHL. Intuitivní ovládací a informační panel
s LED displejem, integrovaný ﬁltr chladicího vzduchu, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě, nastavitelné olejové čerpadlo,
pilový řetěz .325“ RS PRO pro velmi vysoký řezný výkon. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování
uživatele při nedostatku oleje.

Profesionální tip
Filtr z netkané textilie v naší nové MSA 300 zaručuje konstantní výkon – i při nejvyšším zatížení.
Jeho ﬁltrační materiál s mimořádně jemnými póry zamezuje vnikání i velmi jemného prachu
a nečistot do výkonné elektroniky a elektromotoru. K čištění nastříkejte na demontovaný ﬁltr
z netkané textilie přípravkem STIHL Varioclean, vymyjte jej po krátké době působení teplou
vodou a nechejte vyschnout. A již je opět připraven k použití.
Náš speciální čisticí prostředek Varioclean naleznete na stránce 307.

C = komfortní verze
O = senzor stavu oleje

② Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 90
③ Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem
④ S vodicí lištou a pilovým řetězem

⑤ Vysvětlení symbolů na straně 386
⑥ Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

MS 241 C-M

MS 362 C-M

42,6 cm3 • 2,3 kW / 3,1 k • 4,5 kg ①

59,0 cm3 • 3,5 kW / 4,8 k • 5,6 kg ①
②

②

Vhodná pro práci ve středně silných porostech. Dlouhodobý
systém vzduchového ﬁltru s ﬁltrem HD2 pro velmi dobrý
ﬁltrační účinek, STIHL M-Tronic pro vždy optimální výkon
motoru. Jednoduché starty motoru díky funkci studeného
startu a tlačítku stop. Matice odolné proti ztrátě na krytu
řetězového kola zjednodušují výměnu řetězu.

Vynikající pro kácení slabých stromů. Sériově s STIHL M-Tronic.
Dlouhodobý systém vzduchového ﬁltru s HD2 ﬁltrem pro
dlouhé intervaly čištění, matice na krytu řetězového kola
zabezpečená proti ztrátě, pilový řetěz 3⁄8"-PS pro velmi
vysoký řezný výkon.

Délka lišty

18 850 Kč

35 cm

Délka lišty

40 cm

24 420 Kč

Další verze: MS 362, MS 362 C-M VW viz tabulka strana 92

MS 261 C-M

MS 400 C-M

50,2 cm3 • 3,0 kW / 4,1 k • 4,9 kg ①

66,8 cm3 • 4,0 kW / 5,4 k • 5,8 kg ①

②

②

Ideální pro práce ve slabých a středních porostech. Snadné
startování díky jedné startovací poloze a funkci tlačítka
Stop. Dlouhodobý systém vzduchového ﬁltru s HD2 ﬁltrem
pro dlouhé intervaly čištění, matice na krytu řetězového
kola zabezpečené proti ztrátě. Řezná souprava s pilovým
řetězem .325" RS.
Délka lišty

21 510 Kč

37 cm

Další verze: MS 261, MS 261 C-M VW viz tabulka strana 92

Celosvětově první motorová pila s pístem z hořčíku pro
vynikající poměr výkonu na jednotku hmotnosti a také vysoké
maximální otáčky. Motorová pila STIHL s vysokým řezným
výkonem pro profesionální použití v lesnictví. Ideálně se
hodí k těžbě, odvětvování a zpracování dřeva ve středních
porostech. Dlouhodobý systém vzduchového ﬁltru s HD2
ﬁltrem pro velmi dobrou účinnost ﬁltru. Snadné a bezpečné
startování díky jedné startovací poloze a funkci tlačítka Stop,
STIHL M-Tronic pro neustále optimální výkon motoru. Matice
na krytu řetězového kola zajištěné proti ztrátě, beznářaďové
uzávěry palivových nádrží umožňují snadné a bezpečné plnění
provozních hmot.
Délka lišty

Doporučená prodejní cena vč. DPH

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrické předehřívání karburátoru
W = Elektricky vyhřívané rukojeti

40 cm

27 240 Kč

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
② Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

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

Nejlehčí vysoce výkonná pila třídy zdvihového objemu 70 cm3.
Mimořádně dobře ovladatelná s vynikajícím zrychlením. Ke
kácení a vyvětvování středních a silných porostů. Sériově
s STIHL M-Tronic, vysoce výkonné olejové čerpadlo s
možností regulace dodávaného množství pro vysoký dopravní
výkon a systém vzduchového ﬁltru s HD2 ﬁltrem s velmi
dobrou ﬁltrační účinností. Matice na krytu řetězového kola
zabezpečené proti ztrátě usnadňují výměnu řetězu, uzávěry
nádrže nevyžadujícími použití nářadí pro snadné a bezpečné
plnění provozních látek.
Délka lišty

40 cm

28 740 Kč

Délka lišty

45 cm

28 890 Kč

Další verze: MS 462, MS 462 C-M VW viz tabulka strana 92

Označení C v názvu produktu
značí komfort.
Mnoho strojů STIHL je standardně vybaveno speciálními
komfortními funkcemi, které poznáte podle písmene C
v názvu výrobku, např. MS 462 C-M: Písmeno M znamená
STIHL M-Tronic.

Profesionální tip
HD2 ﬁltr v našich motorových pilách zaručuje konstantní
výkon, a to i při nejvyšším zatížení. Jeho ﬁltrační materiál
s mimořádně jemnými póry zamezuje vnikání i velmi jemného
prachu a nečistot do motoru. K čištění nastříkejte na
demontovaný HD2 ﬁltr přípravek STIHL Varioclean, vymyjte
jej po krátké době působení teplou vodou a pak nechejte
vyschnout. A již je opět připraven k použití.

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Profesionální tip
STIHL Injection znamená nejlepší
poměr výkonu a hmotnosti při
velmi kompaktní stavbě stroje. To
znamená více výkonu při nízké hmotnosti
a malých rozměrech. Integrované
senzory spolu s elektronickou řídící
jednotkou u MS 500i zaručují optimální
výkon motoru a zrychlení ve všech
provozních podmínkách.

MS 500¡

MS 881

79,2 cm3 • 5,0 kW / 6,8 k • 6,2 kg ①

121,6 cm3 • 6,4 kW / 8,7 k • 9,9 kg ①

73

③

První motorová pila s elektronickým vstřikováním paliva STIHL
Injection. Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti na trhu. Ideálně
vhodná pro těžbu a zpracování silných kmenů díky lehké
konstrukci a vynikajícímu zrychlení. Optimalizovaná ozubená
opěrka, HD2 ﬁltr s velmi dobrou účinností ﬁltru, matice na
krytu řetězového kola zabezpečené proti ztrátě a víko ﬁltru
nevyžadující použití nářadí, vysoce výkonné olejové čerpadlo
s možností regulace dodávaného množství, uzávěry nádrže
nevyžadujícími použití nářadí pro snadné a bezpečné doplňování provozních látek.

37 640 Kč

50 cm ②

Délka lišty

Nejsilnější motorová pila na světě! Extrémně vysoký výkon,
ideální pro profesionální těžbu přesílených stromů. Motor
STIHL 2-MIX s vysokým výkonem a kroutícím momentem při
efektivním využití paliva. Tlačítko stop – funkce vypnutí
motoru, kdy ohřátý motor řetězové pily je vždy připraven
ke spuštění. Vzduchový ﬁltr HD2 zajišťuje dlouhou životnost
motoru. Matice na krytu řetězového kola, jištěné proti ztrátě,
zjednodušují výměnu řetězu, Beznářaďové uzávěry nádrží
pro snadné a bezpečné plnění provozními materiály.

Délka lišty

75 cm

45 520 Kč

Další verze: MS 500i W viz tabulka strana 94

MS 661
91,1 cm3 • 5,4 kW / 7,3 k • 7,4 kg ①
③

Pila používaná mimo jiné ve světové sérii STIHL TIMBERSPORTS®.
Pila na tvrdé dřevo pro nejnáročnější použití v oblasti lesního
hospodářství. Jedna startovací poloha a funkce stop tlačítka
zaručují jednoduchý start, s vysoce výkonným olejovým
čerpadlem s regulací množství pro vysoký čerpací výkon, nový
ﬁltr HD2 s velice dobrým ﬁltračním účinkem.

Délka lišty

35 510 Kč

50 cm ②

Další verze: MS 661 C-M W viz tabulka strana 94

Doporučená prodejní cena vč. DPH

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
W = Elektricky vyhřívané rukojeti

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
② S lehkou lištou
③ Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
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a řezné soupravy
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Motorové
pily s pilovými
řetězy s
tvrdokovem
ƒ

● Pro příležitostné a profesionální uživatele

MS 211 s pilovým řetězem Duro-3
35,2 cm3 • 1,7 kW / 2,3 k • 4,3 kg ①

Systém vzduchového ﬁltru s předřazeným odlučováním s
dobrou životností ﬁltru, uzávěry nádrže nevyžadující použití
nářadí pro snadné a bezpečné doplňování paliva, sériově
s pilovým řetězem Duro 3 s tvrdokovem a tím vhodná pro
použití na znečištěné dřevo.
Délka lišty

35 cm

8 990 Kč

● Pilové řetězy s tvrdokovem, které
vydrží až desetkrát déle ostré
● Zejména vhodné na znečištěné dřevo
PILOVÉ ŘETĚZY S TVRDOKOVEM DURO 3
Označení Duro je používáno pro speciální tvrdokovové
řetězy STIHL. Ty jsou určeny zejména pro řezání
znečistěného dřeva, například dřeva ležícího volně na zemi. Při
běžném provozu se podstatně prodlouží interval pro ostření
řetězu, protože tyto řetězy zůstanou až desetkrát delší dobu
ostré, než je obvyklé u standardních pilových řetězů.

Strana

101

Pilové řetězy s tvrdokovem
Vydrží až desetkrát déle ostrý než běžné pilové řetězy.

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Pily pro
ošetřování
stromů
ƒ

MSa 161 T

⑦

36 V • 1,25 kW ① • 2,5 kg ②
⑧

Lehká profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů③
pro použití v oblastech citlivých na hluk. S pilovým řetězem
1⁄4“ PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, matice na krytu
řetězky zabezpečená proti ztrátě.

● Lehké speciální motorové pily pro
vyškolené pracovníky provádějící
ošetřování stromů

MSA 161 T bez akumulátoru a nabíječky ④
Délka lišty
25 cm

11 100 Kč

● Speciální stroje pro stromovou
chirurgii na vlastní zahradě i pro
profesionální arboristy
● S precizním vedením
● Optimální ergonomie
● Akumulátorová motorová pila pro
použití v klidových zónách

Novinka –
K dostání od
jara 2022
IPX4

MSA 220 TC-O

⑦

36 V • 2,1 kW ① • 3,3 kg ②

Vysoce výkonná profesionální akumulátorová pila k ošetřování
stromů③ k odřezávání částí kmene, pro úpravy koruny nebo
odstraňování odumřelého dřeva. Zvlášť komfortní ovládání
díky elektronickému ovládacímu systému s uvolňovacím
tlačítkem pro snadnou aktivaci pily. Ovládací panel s LED
displejem otočným o 180° pro informování o provozním stavu
motorové pily a zasunuté řetězové brzdě. Sériově se senzorem
stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování uživatele
při nedostatku oleje. Vzduchový ﬁltr se snadným čištěním pro
dlouhou životnost a optimální chlazení motoru, pilový řetěz
3⁄8“ PS3 pro velmi vysoký řezný výkon, boční napínání řetězu,
uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití nářadí a matice na
krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě.
MSA 220 TC-O bez akumulátoru a nabíječky ④
Délka lišty

30 cm ⑥

Doporučená prodejní cena vč. DPH
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

O = senzor stavu oleje
T = horní rukojeť

17 890 Kč
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MS 151 TC-E

MS 194 T

23,6 cm3 • 1,1 kW / 1,5 k • 2,6 kg ⑤

31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 k • 3,3 kg ⑤

Nejlehčí pila k ošetřování stromů③ od značky STIHL.
Ideální pro mnohostranné práce při ošetřování stromů,
jako odstraňování uhynulého dřeva, úpravy v koruně nebo
odstraňování výhonů na kmeni a větvích. Ruční palivové
čerpadlo a STIHL ErgoStart zaručují snadné startování.
Sériově s pilovým řetězem 1⁄4"-PM3 pro jemný řez. Motor
STIHL 2-MIX pro vyšší řezný výkon.

Mnohostranná pila k ošetřování stromů③ od značky STIHL. Pro
různé práce, jako úprava koruny, odstraňování mrtvého dřeva
nebo výmladků na kmenu a větvích. S pilovým řetězem PM3
pro jemný řez. Vysoký řezný výkon díky motoru STIHL 2-MIX.

Délka lišty

30 cm

12 890 Kč

Délka lišty

30 cm

10 490 Kč

MS 201 TC-M
35,2 cm3 • 1,8 kW / 2,4 k • 3,7 kg ⑤
⑧

Aktivní informace
při nedostatku oleje
Nové MSA 220 TC-O a MSA 300 C-O jsou první
akumulátorové pily od STIHLu s integrovaným senzorem
stavu oleje a LED displejem. Při nedostatku oleje na mazání
řetězu se rozsvítí LED na ovládacím panelu pily červeně a
aktivně informuje uživatele o existujícím nedostatku. Je-li v
systému dostatečné množství oleje, LED dioda nesvítí. Naše
doporučené adhezní oleje na řetěz STIHL SynthPlus, STIHL
BioPlus a STIHL ForestPlus naleznete na straně 304.

① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 90
② Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem
③ Speciálně navržený pro práci na stromě; pouze pro
použití uživateli vyškolenými v péči o stromy

Nejvýkonnější pila k ošetřování stromů③ od značky STIHL.
Sériově s novou verzí STIHL M-Tronic s kalibrační funkcí, pro
optimální výkon motoru již od nastartování, matice na krytu
řetězového kola zabezpečená proti ztrátě, lehká lišta snižuje
celkovou hmotnost.

Délka lišty

30 cm ⑥

20 070 Kč

④ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑥ S lehkou lištou
⑦ Vysvětlení symbolů na straně 386
⑧ Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Pila pro
záchranáře
ƒ
MS 462 C-M R
72,2 cm3 • 4,4 kW / 6,0 k • 6,5 kg ①

● Pro záchranářské použití a pro boj
s požáry
● Speciální pilový řetěz s pancéřováním
z tvrdého kovu
● Enormní výkonnost ve středním
rozsahu otáček

Pro záchranářské práce a likvidaci požárů. Rychloupínač
pro snadné zaﬁxování omezovače hloubky řezu, M-Tronic
pro stále optimální výkon motoru, dlouhodobý systém
vzduchového ﬁltru s HD2 ﬁltrem s velmi dobrou účinností
ﬁltrace. Velká startovací rukojeť a dekompresní ventil
pro snadné a spolehlivé startování, speciální pilový řetěz
s navařeným odolným tvrdokovem.
Délka lišty

37 300 Kč

50 cm

Příslušenství: záchranářské PILY (bez zobrazení)

Vodicí lišta
STIHL Rollomatic ES (Ematic Super), 50 cm
(s vyměnitelným hrotem lišty).
Obj. č.
3003 002 9421

1 745 Kč

Rapid Duro R
Obj. č.
3944 000 0072

5 812 Kč

PROFESIONÁLNÍ TIP
Speciální záchranářské pily se na rozdíl od běžných
motorových pil používají většinou na tzv. bodové
řezy. Přitom se přední špice lišty zanoří do řezaného materiálu. Omezovačem hloubky řezu je možné přesně
určit požadovanou hloubku řezu.

Doporučená prodejní cena vč. DPH
C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
R = Pila pro záchranné akce

① Hmotnost s prázdnou nádrží,
bez vodicí lišty a pilového řetězu
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Elektrické
motorové pily
ƒ
MSE 141
230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ②

Snadno ovladatelný, lehký základní model s dobrým řezným
výkonem. Dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, boční
napínání řetězu pro bezpečné a snadné napínání řetězu, brzda
řetězu QuickStop Super, olejová nádrž s průhledným okénkem,
ochrana proti přetížení.

● Pro příležitostné uživatele, řemeslníky
a zemědělce
Délka lišty

30 cm

4 170 Kč

● Pro práce v interiéru a v okolí domu
● Silné elektromotory s vysokým řezným
výkonem
● Praktické detaily v základní výbavě
● Jednoduché ovládání a minimální
nároky na servis
MSE 170
230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ②

Lehká a komfortní elektrická motorová pila k řezání palivového
dříví. Velmi dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, brzda
řetězu QuickStop Super, rukojeť opatřena měkkým potahem
pro dobré držení a příjemnou práci, uzávěr olejové nádrže
nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné plnění
adhezního oleje na pilové řetězy, ochrana proti přetížení.

Délka lišty

35 cm

② Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje pilového řetězu,
vodicích lišt a pilového řetězu

6 680 Kč

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

MSE 190

MSE 230 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg ①

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg ①

Vynikající pro stavební práce a řezání palivového dříví.
Velmi dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, brzda řetězu
QuickStop Super, při uvolnění zadní rukojeti se pilový
řetěz okamžitě zastaví, rukojeť opatřena měkkým potahem
pro dobré držení a příjemnou práci, ochrana proti přetížení.

Výkonná elektrická motorová pila pro stavební práce ze
dřeva. Zařízení pro rychlonapínání řetězu pro rychlé a snadné
napínání řetězu bez použití nářadí, brzda řetězu QuickStop
Super, tak dojde při uvolnění zadní rukojeti ve zlomku vteřiny k
zastavení pilového řetězu, rukojeť opatřena měkkým potahem
pro příjemnou práci, indikace přetížení pomocí LED.

Délka lišty

35 cm

7 510 Kč

Délka lišty

40 cm

10 020 Kč

MSE 210 C-B

MSE 250 C-Q

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg ①

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg ①

Silná elektrická pila s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou
ergonomií pro práci šetřící síly. Zařízení pro rychlonapínání
řetězu pro snadné, rychlé a bezpečné napínání řetězu bez
použití nářadí, rukojeť opatřena měkkým potahem pro
příjemnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, uzávěr nádrže
nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné plnění.
adhezního oleje na pilové řetězy, ochrana proti přetížení.

Nejvýkonnější elektrická motorová pila STIHL pro náročné
úkoly při stavbě ze dřeva. S pilovým řetězem 3⁄8“-RS3 pro
vysoký řezný výkon, boční zařízení k napínání řetězu, plně
elektronické ovládání funkcí motoru, rukojeť opatřena měkkým
potahem pro příjemnou práci, brzda řetězu QuickStop Super,
indikace přetížení pomocí LED.

Délka lišty

40 cm

8 770 Kč

Délka lišty

Doporučená prodejní cena vč. DPH
B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze

① Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje pilového řetězu,
vodicích lišt a pilového řetězu

40 cm

14 610 Kč

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Příslušenství
a díly pro
motorové pily
ƒ

● K údržbě a prohlídce
● Vyvinuté na základě poznatků z praxe
● Transportní kryt řetězu vhodný
pro různé délky lišt
● Doplňky pro pohodlný transport stroje
● Další příslušenství od strany 350

NOVINKA
Servisní KITY
Se servisními kity pro benzinové motorové pily STIHL můžete
provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete
s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový ﬁltr
a vzduchový ﬁltr z netkané textilie nebo HD2 ﬁltr. Díky
proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete
chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou
nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost Vaší
motorové pily. Kromě univerzálního klíče, který jste dostali již
spolu s Vaší motorovou pilou STIHL, nepotřebujete pro údržbu
žádný doplňkový nástroj.
Servisní kit 2 pro MS 210, MS 230, MS 250
Obj. č.
1123 007 4100
Servisní kit 3 pro MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660,
MS 780, MS 880
Obj. č.
1124 007 4101
Servisní kit 5 pro MS 290, MS 310, MS 390
Obj. č.
1127 007 4100
Servisní kit 6 pro MS 170 (výr. číslo stroje < 501926833; < 806742306),
MS 180 (výr. číslo stroje < 507001102; < 808408057)
Obj. č.
1130 007 4100
Servisní kit 9 pro MS 171, MS 181, MS 211
Obj. č.
1139 007 4100
Servisní kit 10 pro MS 311 (výr. číslo stroje < 177141852; < 295591589),
MS 362 (výr. číslo stroje < 177600964; < 296650585), MS 391
(výr. číslo stroje < 177167777; < 293277554)
Obj. č.
1140 007 4100
Servisní kit 11 pro MS 261, MS 362
(výr. číslo stroje 177610358 – 183603946; > 296984305)
Obj. č.
1140 007 4101
Servisní kit 12 pro MS 241, MS 362
(výr. číslo stroje > 183717483), MS 400
Obj. č.
1140 007 4102
Servisní kit 13 pro MS 271, MS 291, MS 311 (výr. číslo stroje > 177198332;
> 296246447), MS 391 (výr. číslo stroje > 177197832; > 295938026)
Obj. č.
1140 007 4103
Servisní kit 14 pro MS 462
Obj. č.
1142 007 4101
Servisní kit 15 pro MS 231, MS 251
Obj. č.
1143 007 4100
Servisní kit 16 pro MS 661
Obj. č.
1144 007 4101
Servisní kit 17 pro MS 500i
Obj. č.
1147 007 4101
Informace o cenách na prodejně

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Pro MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
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Multifunkční
nářadí

Univerzální klíč
K napínání a výměně řetězu, vodicí lišty a zapalovací svíčky.
Velikost klíče 19 – 13 ①
Obj. č.
1129 890 3401

182 Kč

Velikost klíče 19 – 16 ②
Obj. č.
0000 890 3400

182 Kč

Velikost klíče 16 a 13 ③
Obj. č.
0000 890 3402

182 Kč

Brašna na
motorovou pilu
Pro čisté skladování a pro přepravu motorových pil s délkou
vodících lišt až 45 cm.

988 Kč

0000 881 0508

Transportní kryt řetězu
pro pily k ošetřování stromů

877 Kč

Velikost klíče 19 – 16 ②
Obj. č.
0000 881 5502

877 Kč

Kufr na
motorovou pilu
K uložení a přepravě všech akumulátorových a benzinových
motorových pil s délkou lišty až 50 cm (nevhodný pro
elektrické motorové pily a benzinové motorové pily MS 500i,
MS 661 C-M, MS 880 a MS 881).
Obj. č.

Zaskočí do krytu řetězového kola,
a neuvolní se. Zakrývá ozubenou
opěrku. Pro MS 194 T, MS 201 T a
MSA 220 T.

1 133 Kč

0000 900 4008

PROVOZNÍ LÁTKY, RUČNÍ NÁŘADÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zámek lišty: 3005 ④ Mini
pro vodící lišty se šířkou
drážky 1,1 mm

až 25 cm

34 Kč

0000 792 9170

až 35 cm

34 Kč

0000 792 9171

až 37 cm

34 Kč

až 45 cm

39 Kč

naleznete na straně 300

Zámek lišty: 3002 ④
provodící lišty se šířkou
drážky 1,6 mm

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

108 Kč

Zámek lišty: 3003 ④
pro vodící lišty se šířkou
drážky 1,6 mm

Pro lišty až do délky 35 cm
Obj. č.
0000 792 9160

Velikost klíče 19 - 13 ①
Obj. č.
0000 881 5501

Zámek lišty: 3005 ④
pro vodící lišty se šířkou
drážky 1,3 mm

Obj. č.

Praktické, kvalitní multifunkční nářadí v robustním plastovém
pouzdru. Plochý šroubovák 3,5 mm pro seřizování karburátoru,
a k čištění drážek, šroubovák Torx® TX 27, včetně nylonové
brašny s poutkem na opasek.

Kryt řetězů
0000 792 9172
0000 792 9174
0000 792 9173

0000 792 9175

až 55 cm

42 Kč

0000 792 9176 ⑤

až 63 cm

106 Kč

0000 792 9177

0000 792 9177

až 75 cm

120 Kč

0000 792 9178

0000 792 9178

až 90 cm

140 Kč

0000 792 9179

0000 792 9179

② Pro MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
③ Pro MS 150 a MS 201

④ Číslo dílčí objednávky vodicích lišt je uvedeno v přehledu od strany 106
⑤ Také pro 3005 000 4721/50 cm

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Obj. č.

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Vhodný pro
motorové pily

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Držák
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1130

1130 791 5400

74 Kč

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

1139

1139 791 5400

74 Kč

MS 171, MS 181, MS 211,
pro všechny typy

1127

1127 791 5400

84 Kč

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

1143

1143 791 5400

78 Kč

MS 231, MS 241, MS 251,

1121

1121 791 5400

78 Kč

MS 026, MS 260,
není vhodné pro provedení VW

1141

1141 791 5400

88 Kč

MS 261, MS 271, MS 291,
není vhodné pro provedení VW

1144

1144 791 5400

69 Kč

MS 661 C-M,
pro všechny typy

Laser 2-v-1①

Ukazatel směru padání a pomůcka pro řezání
na určenou délku v jednom. Pro řezání
krátkých kusů dřeva na požadovanou délku bez
náročného měření, jako ukazatel směru padání
pro kontrolu řezů a směru padání. Vyberte si
k tomu vhodný držák pro Vaši motorovou pilu.

Obj. č.

0000 400 0200

Doporučená prodejní cena vča. DPH
① Držák není součástí dodávky

1 644 Kč

C = komfortní verze
E = STIHL Ergostart

② Další srovnávací hodnoty k benzínovým vyvětvovacím pilám naleznete na straně 96
③ Hmotnost bez baterie, vodicí lištou a pilovým řetězem
④ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu

Vyvětvovací
pily a
příslušenství
ƒ
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NOVINKA – K dostání od jara 2022
HTA 50
⑥
36 V • 0,8 kW ② • 3,6 kg ③

Lehká akumulátorová vyvětvovací
pila s vysokým řezným výkonem
pro jakékoli práce při ošetřování
stromů. Pilový řetěz 1⁄4“ PM3
a boční napínání řetězu. Hák na
větve pro snadné odstranění
ostříhaného materiálu ze stromu,
poloprůhledná olejová nádrž,
ergonomická ovládací jednotka
a dělitelná tyč pro snadnou
přepravu a skladování šetřící místo.
Celková délka 280 cm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
NOVINKA ⑦
Prodlužovací
tyč HTA

● K dostání jako benzinové nebo
akumulátorové nářadí

NOVINKA
Opěrka pro
postavení

● K prosvětlování dřevin
● Prořezávání vysokých ovocných
i okrasných stromů z bezpečného
postoje na zemi

Viz strana 89

7 990 Kč

HTA 50 bez akumulátoru a nabíječky ④

● Dosah až do pěti metrů
● Nosné dvouramenní popruhy pro
pohodlnou práci
HT 56 C-E

teln
děli

Základní model s motorem
STIHL 2-MIX pro péči o stromy,
pozemek a ovocné stromy.
Pilový řetěz ¼"-PM3, lehká
a kompaktní převodovka
s hákem na větve, dělitelná
tyč pro velký dosah
a snadnou přepravu.
Celková délka 280 cm.

ý

27,2 cm3 • 0,8 kW / 1,1 k • 6,4 kg ⑤

11 490 Kč

⑥ Vysvětlení symbolů na straně 386
⑦ K dostání od jara 2022
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Motorové pily a vyvětvovací pily

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

HTA 86

NOVINKA
HT 105

IPX4

⑤

31,4 cm3 • 1,05 kW / 1,4 k • 7,9 kg ④

Silná akumulátorová vyvětvovací
pila. Tichá a s nízkými vibracemi.
Pro profesionální uživatele při
ošetřování stromů, v ovocnářství
a v obcích. K vyvětvování stromů,
odstraňování odumřelého dřeva a
polámaných stromů a větví po
bouřce a také pro řez ovocných
stromů. Pilový řetěz ¼“-PM3, lehčí
a kompaktnější hnací hlava s
robustním hákem na přidržování
větví pro snadné odstranění volného
pořezaného materiálu ze stromu.
Zvlášť tuhá profesionální teleskopická
tyč se systémem rychlého přestavení
pro velmi přesné nasazení a přesný
řez. Celková délka 270 – 390 cm.

Silná benzinová vyvětvovací
pila s motorem STIHL 4-MIX®
pro profesionální uživatele při
ošetřování stromů, v ovocnářství
a v obci. K vyvětvování stromů,
odstraňování odumřelého dřeva
nebo polámaných stromů a větví
po bouřce a také pro řez ovocných
stromů. Pilový řetěz 1⁄4“ PM3, lehká
a kompaktní převodovka s odlitým,
robustním hákem na větve. Zvlášť
tuhá profesionální teleskopická tyč
se systémem rychlého přestavení
pro velmi přesné nasazení a přesný
řez. Celková délka 270 – 390 cm.

tele
skop
ická

36 V • 1,05 kW ① • 4,6 kg ②

tele
skop
ická
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22 840 Kč

16 390 Kč

HTA 86 bez akumulátoru a nabíječky ③

Novinka
HT 135

Naleznete OD STRANY 16

skop
tele

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství

Vysoce výkonná benzinová
vyvětvovací pila od značky
STIHL s motorem STIHL 4-MIX®
pro profesionální uživatele při
ošetřování stromů, v ovocnářství
a pro obce. K vyvětvování stromů,
odstraňování odumřelého dřeva
nebo polámaných stromů a větví
po bouřce a také pro řez ovocných
stromů. Pilový řetěz 1⁄4“ PM3, lehká
a kompaktní převodovka s odlitým,
robustním hákem na větve. Zvlášť
tuhá profesionální teleskopická tyč
se systémem rychlého přestavení
pro velmi přesné nasazení a přesný
řez. Celková délka 270 – 390 cm.

ická

36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 k • 7,9 kg ④

Vhodná paliva a maziva
26 530 Kč

Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vča. DPH

① Další srovnávací hodnoty k benzínovým vyvětvovacím pilám naleznete na straně 96
② Hmotnost bez baterie, vodicí lištou a pilovým řetězem
③ S vodicí lištou a pilovým řetězem
④ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 386
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Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

NOVINKA
Servisní Kit30

Zádový nosný
systém RTS

Se servisním Kitem 30 pro vyvětvovací pilu STIHL HT 103
můžete sami provádět jednoduché servisní práce. Sada
obsahuje zapalovací svíčku, palivový ﬁltr a vzduchový
ﬁltr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám
můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před
nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost
Vašeho motorového nářadí. Kromě univerzálního klíče, který
jste již dostali spolu s Vaším motorovým nářadím STIHL,
nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.
Pro HT 103.
Obj. č.

4180 007 4102
Informace o cenách na prodejně

Doporučená prodejní cena vča. DPH

Pro delší práci. Dá se přizpůsobit výšce těla, umožňuje zvlášť
pohodlnou a ergonomickou práci. Vhodný pro vyvětvovací
pily: HT 105, HT 133, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60;
KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145°: KM 56 RC-E,
KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; prodloužené
zahradní nůžky: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71.
Nelze použít s: KMA 130 R, HL 94 KC-E a HLE 71 K.

Obj. č.

0000 790 4400

3 269 Kč

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

Uchycení pro
profesionální
teleskopickou tyč
NOVINKA – K dostání od jara 2022
Prodlužovací tyč HTA
Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm pro akumulátorovou
vyvětvovací pilu HTA 50. Z hliníku, hmotnost 465 g.
Obj. č.

LA02 820 5000

Pro maximální ergonomii při práci v kombinaci s jednoduchým
ramenním popruhem nebo nosnými dvouramennými popruhy
RTS. Snadné upevnění a rychlé odepnutí nářadí. Vhodné pro
HTA 86.

777 Kč
Obj. č.

NOVINKA
Opěrky pro postavení

HA01 007 1000

222 Kč

ÚHLOVÉ PŘEVODOVKY

Na ochranu nářadí a akumulátoru
před přímým kontaktem se zemí.
Pro HTA 50.
Obj. č.

0000 790 8600

Pro HT 103.

826 Kč

Obj. č.

4182 640 0200

3 408 Kč

4138 640 0201

2 875 Kč

Pro HT 56.

Obj. č.

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Délka lišty ① (cm)

Zdvihový objem (cm3)

Výkon (kW / k)

Příkon (kW)

Napětí (V)

Hmotnost (kg)

Hmotnostní výkon (kg / kW)

Hladina akustického tlaku ②
(dB(A))

Hladina akustického výkonu ②
(dB(A))

Doporučená prodejní cena vč. DPH

90

5 390 Kč ⑩

30

–

0,8 ⑤ / –

0,85

36

2,7 ⑥

–

83

94

8 860 Kč

30

–

0,8 ⑤ / –

0,85

36

3,9 ⑦

–

83

94

MSA 140 C-B

6 100 Kč ⑩

30

–

0,9 ⑤ / –

1,1

36

2,7 ⑥

–

83

94

Sada MSA 140 C-B
s AK 30 a AL 101

10 590 Kč

30

–

0,9 ⑤ / –

1,1

36

4,0 ⑦

–

83

94

MS 170

5 650 Kč

30

30,1

1,2 / 1,6

–

–

4,1 ⑧

3,4

100

111

MS 171

6 680 Kč

30

31,8

1,3 / 1,8

–

–

4,3 ⑧

3,3

99

112

MS 180

6 890 Kč

35

31,8

1,4 / 1,9

–

–

4,1 ⑧

3,0

100

112

MS 181

7 590 Kč

35

31,8

1,5 / 2,0

–

–

4,3 ⑧

2,9

100

112

MS 181 C-BE

8 390 Kč

35

31,8

1,5 / 2,0

–

–

4,6 ⑧

3,1

100

112

MS 211

8 790 Kč

35

35,2

1,7 / 2,3

–

–

4,3 ⑧

2,5

100

113

MS 211 C-BE

9 390 Kč

35

35,2

1,7 / 2,3

–

–

4,6 ⑧

2,7

100

113

MS 231

10 590 Kč

35

42,6

2,0 / 2,7

–

–

4,8 ⑧

2,4

103

114

MS 231 C-BE

11 590 Kč

35

42,6

2,0 / 2,7

–

–

5,1 ⑧

2,6

103

114

MS 251

12 090 Kč

35

45,6

2,2 / 3,0

–

–

4,8 ⑧

2,2

103

114

Motorové pily pro soukromé uživatele
MSA 120 C-B
Sada MSA 120 C-B
s AK 20 a AL 101

⬤ Sériově

dodatečného
• Možnost
vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty.
Další řezací sady k dodání od strany 106
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

Rozteč pilového řetězu

Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic ④

Lehká lišta

Boční napínání řetězu

STIHL Zařízení pro rychlonapínání
řetězu

Ruční palivové čerpadlo

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Systém vzduchového ﬁltru s předřazeným odlučováním

Filtr HD2

Uzávěr nádrže nevyžadující nářadí

Uzávěr olejové nádrže nevyžadující
nářadí

Ochrana před přetížením

Měkké madlo

3,4 / 3,2

AK Systém

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

3,4 / 3,2

AK Systém

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

4,3 / 4,8

AK Systém

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

4,3 / 4,8

AK Systém

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

6,9 / 6,4

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

•

–

–

–

–

–

–

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

6,6 / 7,8

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

–

–

–

–

–

–

–

3,5 / 3,0

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

•
•
•
•

–

4,0 / 4,5

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

3,5 / 3,0

2-MIX

3⁄8" P

PM3 ⑨

3,5 / 3,5

2-MIX

3⁄8" P

PM3

3,5 / 3,5

2-MIX

3⁄8" P

PM3

3,9 / 3,9

2-MIX

3⁄8" P

PM3

3,9 / 3,9

2-MIX

3⁄8" P

PM3

3,9 / 3,9

2-MIX

3⁄8" P

PM3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

⬤
⬤
⬤

–
–
–
–

•
•
•
•

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

•

–

•

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

•

–

•

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

•

–

•

–

⬤

⬤

⬤

–

–

④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 99
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑦ Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje pilového řetězu, vodicích lišt a pilového řetězu

•
•
•

⑧ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑨ Úzká řezná sada
⑩ Cena bez akumulátoru a nabíječky
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Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) /
akumulátorový systém STIHL

91

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ③
(m/s2)

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Příkon (kW)

Napětí (V)

Hmotnost (kg)

Hmotnostní výkon (kg / kW)

Hladina akustického tlaku ②
(dB(A))

Hladina akustického výkonu ②
(dB(A))

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ③
(m/s2)

8 560 Kč ⑧

30

–

1,0 ⑤ / –

1,25

36

3,1 ⑥

–

84

95

2,7 / 2,9

MSA 200 C-B

10 390 Kč ⑧

35

–

1,4 ⑤ / –

1,8

36

3,3 ⑥

–

84

95

4,6 / 3,9

MSA 220 C-B

11 010 Kč ⑧

35

–

1,7 ⑤ / –

2,1

36

3,6 ⑥

–

89

100

4,8 / 3,6

MS 271

14 690 Kč

37

50,2

2,6 / 3,5

–

–

5,6 ⑦

2,2

103

115

4,5 / 4,5

MS 291

16 310 Kč

40

55,5

2,8 / 3,8

–

–

5,6 ⑦

2,0

103

116

4,5 / 4,5

MS 311

16 950 Kč

40

59,0

3,1 / 4,2

–

–

6,2 ⑦

2,0

105

117

4,0 / 4,0

MS 391

18 070 Kč

40

64,1

3,3 / 4,5

–

–

6,2 ⑦

1,9

105

117

4,0 / 4,0

19 890 Kč ⑧

40

–

2,5 ⑤ / –

3,0

36

5,4 ⑥

–

93

104

2,6 / 2,8

MS 241 C-M

18 850 Kč

35

42,6

2,3 / 3,1

–

–

4,5 ⑦

2,0

103

115

2,9 / 2,9

MS 261

20 245 Kč

37

50,2

3,0 / 4,1

–

–

4,7 ⑦

1,6

105

116

3,5 / 3,5

MS 261 C-M

21 510 Kč

37

50,2

3,0 / 4,1

–

–

4,9 ⑦

1,6

105

116

3,5 / 3,5

MS 261 C-M VW

21 820 Kč

37

50,2

3,0 / 4,1

–

–

5,1 ⑦

1,7

105

116

3,5 / 3,5

MS 362

23 560 Kč

40

59,0

3,5 / 4,8

–

–

5,4 ⑦

1,6

106

117

3,5 / 3,5

MS 362 C-M

24 420 Kč

40

59,0

3,5 / 4,8

–

–

5,6 ⑦

1,6

106

117

3,5 / 3,5

MS 362 C-M VW

25 490 Kč

40

59,0

3,5 / 4,8

–

–

5,8 ⑦

1,7

106

117

3,5 / 3,5

MS 400 C-M

27 240 Kč

40

66,8

4,0 / 5,4

–

–

5,8 ⑦

1,5

107

118

3,5 / 3,5

MS 462

27 990 Kč
28 140 Kč

40
45

72,2

4,4 / 6,0

–

–

5,8 ⑤

1,4

108

119

4,8 / 3,6

MS 462 C-M

28 740 Kč
28 890 Kč

40
45

72,2

4,4 / 6,0

–

–

6,0 ⑦

1,4

108

119

4,8 / 3,6

MS 462 C-M VW

30 150 Kč
30 300 Kč

40
45

72,2

4,4 / 6,0

–

–

6,1 ⑦

1,4

108

119

4,8 / 3,6

Zdvihový objem (cm3)

MSA 160 C-B

Délka lišty ① (cm)

Výkon (kW / k)

Doporučená prodejní cena vč. DPH
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Motorové pily pro zemědělství a zahradnictví

Motorové pily pro lesnictví
MSA 300 C-O

⬤ Sériově

novinka ⑨

dodatečného
• Možnost
vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

O = senzor stavu oleje
V = Elektrické předehřívání karburátoru
W = Elektricky vyhřívané rukojeti

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty.
Další řezací sady k dodání od strany 106
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic ④

Lehká lišta

Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství

Boční napínání řetězu

STIHL Zařízení pro rychlonapínání
řetězu

Ruční palivové čerpadlo

Dekompresní ventil

STIHL ElastoStart

Systém vzduchového ﬁltru s předřazeným odlučováním

Filtr HD2

Uzávěr nádrže nevyžadující nářadí

Elektrické vyhřívání rukojeti

STIHL M-Tronic

Uzávěr olejové nádrže nevyžadující
nářadí

Ochrana před přetížením

Měkké madlo

AK Systém

1⁄4" P

PM3

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

AK Systém

1⁄4" P

PM3

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

AK Systém

3⁄8" P

PS3

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

2-MIX

.325"

RM3

–

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

⬤

–

–

2-MIX

.325"

RM3

–

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RM

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RM

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

AP System

.325"

RS Pro

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

2-MIX

3⁄8" P

PS

•

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

2-MIX

.325"

RS

–

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

2-MIX

.325"

RS Pro

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

2-MIX

.325"

RS Pro

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

–

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS
RS

–
–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS
RS

–
–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS
RS

–
–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 99
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑦ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu

•
•
•
•

⬤
⬤
⬤
⬤

•
•
•
•

⑧ Cena bez akumulátoru a nabíječky
⑨ K dostání od jara 2022
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Rozteč pilového řetězu
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STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) /
akumulátorový systém STIHL

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Délka lišty ① (cm)

Zdvihový objem (cm3)

Výkon (kW / k)

Příkon (kW)

Napětí (V)

Hmotnost (kg)

Hmotnostní výkon (kg / kW)

Hladina akustického tlaku ②
(dB(A))

Hladina akustického výkonu ②
(dB(A))

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ③
(m/s2)

Doporučená prodejní cena vč. DPH

94

MS 500¡

37 640 Kč

50

79,2

5,0 / 6,8

–

–

6,2 ⑥

1,2

106

119

4,2 / 4,0

MS 500¡ W

40 840 Kč

50

79,2

5,0 / 6,8

–

–

6,3 ⑥

1,3

106

119

4,2 / 4,0

MS 661

35 510 Kč

50

91,1

5,4 / 7,3

–

–

7,4 ⑥

1,4

105

118

6,9 / 5,6

MS 661 C-M W

38 720 Kč

50

91,1

5,4 / 7,3

–

–

7,6 ⑥

1,4

105

118

6,9 / 5,6

MS 881

45 520 Kč

75

121,6

6,4 / 8,7

–

–

9,9 ⑥

1,5

106

118

8,9 / 8,9

Motorové pily pro lesnictví

Motorové pily s řetězem s tvrdokovovými zuby
8 990 Kč

MS 211

35

35,2

1,7 / 2,3

–

–

4,3 ⑥

2,5

100

113

3,5 / 3,5

Pily pro ošetřování stromů
MSA 161 T

11 100 Kč ⑧

25

–

1,0 ⑤ / –

1,25

36

2,5 ⑦

–

83

94

2,1 / 2,2

MSA 220 TC-O NOVINKA ⑨

17 890 Kč ⑧

30

–

1,7 ⑤ / –

2,1

36

3,3 ⑦

–

94

104

3,4 / 3,0

MS 151 TC-E

12 890 Kč

30

23,6

1,1 / 1,5

–

–

2,6 ⑥

2,4

96

109

4,9 / 4,9

MS 194 T

10 490 Kč

30

31,8

1,4 / 1,9

–

–

3,3 ⑥

2,4

100

112

3,6 / 3,6

MS 201 TC-M

20 070 Kč

30

35,2

1,8 / 2,4

–

–

3,7 ⑥

2,1

100

113

3,5 / 3,1

50

72,2

4,4 / 6,0

–

–

6,5 ⑥

1,5

108

119

3,3 / 2,7

Pila pro záchranné práce
MS 462 C-M R

⬤ Sériově

• Možnost dodatečného
vybavení (příslušenství)

37 300 Kč

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

R = Pila pro záchranné akce
T = horní rukojeť
V = Elektrické předehřívání karburátoru
W = Elektricky vyhřívané rukojeti

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty.
Další řezací sady k dodání od strany 106
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic ④

Lehká lišta

Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství

Boční napínání řetězu

STIHL Zařízení pro rychlonapínání
řetězu

Ruční palivové čerpadlo

Dekompresní ventil

STIHL ElastoStart

Systém vzduchového ﬁltru s předřazeným odlučováním

Filtr HD2

Uzávěr nádrže nevyžadující nářadí

Elektrické vyhřívání rukojeti

STIHL M-Tronic

Uzávěr olejové nádrže nevyžadující
nářadí

Ochrana před přetížením

Měkké madlo

2-MIX

3⁄8"

RH

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RH

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

⬤

–

–

–

2-MIX

3⁄8"

RS

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

2-MIX

.404"

RS

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8" P

PD3

•

–

⬤

•

–

–

•

⬤

–

⬤

–

–

⬤

–

–

AP Systém

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

AP Systém

3⁄8" P

PS3

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

2-MIX

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

⬤

–

–

2-MIX

1⁄4" P

PM3

–

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

–

–

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8" P

PS3

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

–

⬤

–

⬤

⬤

–

–

2-MIX

3⁄8"

RDR

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 99
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑦ Hmotnost bez baterie, s vodicí lištou a pilovým řetězem

⑧ Cena bez akumulátoru a nabíječky
⑨ K dostání od jara 2022
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Rozteč pilového řetězu
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STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) /
akumulátorový systém STIHL

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Délka lišty ① (cm)

Zdvihový objem (cm3)

Výkon (kW / k)

Příkon (kW)

Napětí (V)

Hmotnost (kg)

Hladina akustického tlaku ②
(dB(A))

Hladina akustického výkonu ② (dB(A))

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ③ (m/s2)

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy

Doporučená prodejní cena vč. DPH

96

MSE 141

4 170 Kč

30

–

–

1,4

230

3,6 ⑥

90

101

3,3 / 4,2

MSE 170

6 680 Kč

35

–

–

1,7

230

3,8 ⑥

92

103

2,9 / 3,4

MSE 190

7 510 Kč

35

–

–

1,9

230

3,8 ⑥

92

103

2,9 / 3,4

MSE 210 C-B

8 770 Kč

40

–

–

2,1

230

4,0 ⑥

93

104

3,4 / 4,2

MSE 230 C-B

10 020 Kč

40

–

–

2,3

230

4,1 ⑥

93

104

3,4 / 4,2

MSE 250

14 610 Kč

40

–

–

2,5

230

4,6 ⑥

94

105

3,1 / 4,1

7 990 Kč ⑩

25

–

0,57 ⑤ / –

0,8

36

3,6 ⑦

78

94

0,5 / 1,0

91

106

5,2 / 4,9

elektrické řetězové pily

Vyvětvovací pily
HTA 50

NOVINKA

HT 56 C-E
HTA 86

11 490 Kč

25

27,2

0,8 / 1,1

–

–

6,4 ⑧

16 390 Kč ⑩

30

–

0,74 ⑤ / –

1,05

36

4,6 ⑦

77

93

1,0 / 1,0

HT 105

NOVINKA

22 840 Kč

30

31,4

1,5 / 1,4

–

–

7,9 ⑧

92

108

5,0 / 5,5

HT 135

NOVINKA

26 530 Kč

30

36,3

1,4 / 1,9

–

–

7,9 ⑧

92

109

4,3 /4,8

⬤ Sériově

dodatečného
• Možnost
vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty.
Další řezací sady k dodání od strany 106
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 99

Rozteč pilového řetězu

Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic ④

Celková délka s řeznou částí (cm)

Lehká lišta

Boční napínání řetězu

STIHL Zařízení pro rychlonapínání
řetězu

STIHL antivibrační systém

STIHL ErgoStart

Uzávěr olejové nádrže nevyžadující
nářadí

Ochrana před přetížením

LED ukazatel přetížení

Měkké madlo

Automatická dekomprese

–

0,3

3⁄8" P

PM3⑨

–

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

0,5

3⁄8" P

PM3⑨

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

1,7

3⁄8" P

PM3

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

–

–

4,0

3⁄8" P

PM3

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

⬤

–

⬤

–

–

4,0

3⁄8" P

PM3

–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

4,0

3⁄8"

RS3

–

–

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

AK Systém

–

1⁄4"

PM3

280

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

2-MIX

–

1⁄4" P

PM3

280

–

⬤

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

AP Systém

–

1⁄4" P

PM3

270 – 390

–

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

⬤

–

4-MIX®

–

1⁄4" P

PM3

270 – 390

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

–

⬤

4-MIX®

–

1⁄4" P

PM3

270 – 390

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

–

⬤

⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje pilového řetězu, vodicích lišt a pilového řetězu
⑦ Hmotnost bez baterie, vodicí lištou a pilovým řetězem
⑧ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑨ Úzká řezná sada

⑩ Cena bez akumulátoru a nabíječky
K dostání od jara 2022
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Délka kabelu (m)
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STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) /
akumulátorový systém STIHL

Motorové pily, vyvětvovací pily
a řezné soupravy
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Řezné soupravy

Řezné soupravy detailně
ƒ
01

02
02

03

03

04

04

01

VÝBĚR VHODNÉHO PILOVÉHO ŘETĚZU
Abyste nalezli ten správný pilový řetěz pro Váš účel použití, potřebujete několik
informací, aby byla motorová pila, lišta a řetěz navzájem sladěny. Servisní políčko
na liště Vám k tomu poskytuje následující čtyři hodnoty:
01

Délka lišty
Dle účelu použití je nutno zvolit
správnou délku lišty.

02

Rozteče řetězu
Rozteč řetězu je určena
vzdáleností mezi hlavami nýtů.
Řetěz, lišta a řetězka musí být vždy
vzájemně sladěny.

03

04

Počet hnacích
článků
Počet hnacích článků určuje
délka řetězu. Počítají se pouze
hnací články, ne například řezné
zuby.
Šířka drážky /
tloušťka hnacího
článku
Řetěz vedou v liště hnací články.
Šířka drážky vodicí lišty a tloušťka
hnacího článku musí navzájem
souhlasit.

S těmito informacemi můžete zjistit
jedenáctimístné objednací číslo Vámi
požadovaného pilového řetězu:
a

Poté, co jste zjistili čtyři uvedené
hodnoty, vyberte si následně vhodný
typ řetězu pro Vaše použití. Typ řetězu
je určen tvarem řezného zubu. Tvary
zubů deﬁnují v rozhodující míře, jak
dobře budou splněny různé požadavky.

Čtyřmístné dílčí
objednací číslo
V závislosti na typu řetězu, dělení
řetězu a šířce drážky / tloušťce
hnacího článku.
Ty naleznete od strany 99.

b

+ 000

Micro

c

+ 00 + potřebný počet
hnacích článků
Potřebný počet hnacích článků
závisí na délce lišty a je uveden
na liště nebo na straně 106.
Počet hnacích článků určuje
délka řetězu. Pokud by byl počet
hnacích článků trojmístný, odpadá
druhá nula, takže na konci vznikne
jedenáctimístné objednací číslo.

Super

Duro

Více se dozvíte od strany 99.

3670 000 0056
a

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

b

c

Pilové řetězy
ƒ
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Micro

Pilové řetězy Micro jsou zvlášť spolehlivé a komfortní. Řetěz s
kulatými zuby nabízí vysokou kvalitu řezu při práci s nízkými
vibracemi a bez problémů se ostří. Jsou tak dobrou volbou i
pro příležitostné uživatele a farmáře.

Pilový řetěz Micro

● Přesná švýcarská práce ze závodu
STIHL ve městě Wil
● Mimořádný řezný výkon a jedinečná
funkční bezpečnost
● Elektrolyticky chromované řezné zuby
ze speciální oceli a vysokofrekvenčně
kalené dříky nýtů
● Optimálně sladěno pro vodicí lišty
a motorové pily

Pilový řetěz s nízkými vibracemi, vysoká kvalita řezu a nízký
sklon k vibracím.
1⁄4" P

1⁄4"

3⁄8" P .325"

3⁄8"

.404"

1,3 mm

–

3660

3613

1,5 mm ①

–

3650

–

–

–

–

3685

3651

–

1,6 mm

–

–

–

3686

3652

3668

Pilový řetěz Micro 3

Pilový řetěz s nízkými vibracemi a malým zpětným rázem
s proﬁlovaným hnacím článkem. Vysoká kvalita řezu, měkké
chování při řezání a nízký sklon k vibracím.
1⁄4" P

1⁄4"

3⁄8"

.404"

1,1 mm

3670

–

3610 ②

–

–

–

1,3 mm

–

–

3636

3695 ②

3662

–

1,5 mm ①

–

–

–

3688

–

–

1,6 mm

–

–

–

3689

3664

–

① Řetězy pro pily od jiných výrobců
② Úzká řezná sada

3⁄8" P .325"

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

Řezné soupravy

Super

Pilové řetězy Super mají velmi vysoký řezný výkon. To je
dosaženo hranatými zuby a nízkým odporem při řezání. Pilové
řetězy Super jsou díky tomu ideální pro profesionální lesní
hospodářství a těžbu dřeva.

Pilový řetěz Super

Vysoce výkonný pilový řetěz s nízkými vibracemi pro profesionální uživatele. Mimořádně vysoká účinnost při zápichu
a vysoký řezný výkon při nízkém sklonu k vibracím.

1⁄4" P

1⁄4"

3⁄8" P .325"

3⁄8"

.404"

3690 ②

3623

–

1,3 mm

–

–

3617

1,5 mm ①

–

–

–

3638

3622

–

1,6 mm

–

–

–

3639

3621

3946

Pilový řetěz Super 3

Vysoce výkonný pilový řetěz s nízkými vibracemi pro profesionální uživatele. Mimořádně vysoká účinnost při zápichu
a vysoký řezný výkon při nízkém sklonu k vibracím.

1⁄4" P

1⁄4"

3⁄8" P .325"

1,3 mm

–

–

3616

1,6 mm

–

–

–

① Řetězy pro pily od jiných výrobců
② Úzká řezná sada
NOVINKA

3694 ②
–

3⁄8"

.404"

3624

–

3626

–

101

Duro

Pilové řetězy Duro jsou mimořádně robustní a odolné vůči
opotřebení. Díky navařené vrstvě tvrdokovu vydrží řetězy až
desetkrát déle ostré než běžné řetězy. Tím se hodí řetěz Duro
zvláště k řezání znečištěného dřeva. Motorové pily, které jsou
již vybaveny pilovými řetězy Duro, naleznete na straně 74.

Složení jedenáctimístného objednacího čísla pro pilové řetězy

Pilový řetěz Duro 3

Příklad:

Obj. č.

000

00 + Požadovaný počet
článků

Obj. č.

3670

000

0056

3670 000 0056

Mimořádně robustní pilový řetěz s tvrdokovem a s nízkými
vibracemi s proﬁlovaným hnacím článkem pro náročná použití.
Bez broušení až desetkrát déle ostrý než běžné pilové řetězy.
Extrémně robustní, snáší vysoké zatížení, nízké vibrace.
1⁄4" P

1⁄4"

3⁄8" P .325"

3⁄8"

.404"

1,3 mm

–

–

3612

3696 ②

3681

–

1,5 mm ①

–

–

–

3666

3682

–

1,6 mm

–

–

–

3667

3683

–

V několika krocích k vhodné řezné
soupravě
Pro snadný výběr vhodné řezné soupravy pro Vaši motorovou
pilu nebo Vaši vyvětvovací pilu máte nyní k dispozici našeho
poradce pro výběr řetězu a lišty na
https://www.stihl.cz/poradce-k-retezum-a-listam.aspx
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Řezné soupravy

Speciální použití pilových řetězů
ƒ
U značky STIHL naleznete vždy ten správný pilový řetěz pro Váš účel použití. Pro speciální požadavky nabízíme pilové řetězy, které
jsou přesně přizpůsobeny příslušnému použití. Nejvhodnější vodicí lišty jsou samozřejmě rovněž v nabídce produktů STIHL.

Carving

Rozteč
(palce)

Carving E,
30 cm

Speciální pilový řetěz pro řezbáře. S nízkými vibracemi, velmi dobrý řezný výkon, díky
zkrácené horní straně zubu není nutné při zapichování tlačit, dosahuje vyšší rychlost při
zápichu, než běžné pilové řetězy 1⁄4".

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

PILOVÝ ŘETĚZ

VODÍCÍ LIŠTA

1⁄4" P

3670 000 0064 ①

3005 000 3105

1⁄4"

3661 000 0064

3005 000 3205

Záchranářství (RDR)

Rozteč
(palce)

Rollomatic ES,
50 cm

Speciální pilový řetěz pro nejnáročnější nasazení při zásahových akcích hasičských
sborů, záchranářů a policie. Řeže kompozitní sendvičový materiál, plech či sklo.

MS 462

3⁄8"

PILOVÝ ŘETĚZ

VODÍCÍ LIŠTA

3944 000 0072

3003 002 9421

Řezání – stroj k těžbě dřeva/řezací a štípací automat (RMHS, RMH)
Pilový řetěz pro použití na speciálních strojích ve strojové těžbě dřeva a přípravě palivového
dříví, robustní a s dlouhou životností. Snížená pnutí vedou k malé tvorbě trhlinek při nízkém
opotřebení a zvlášť vysoké životnosti. Nesmí se používat na v rukách vedených motorových
pilách. Pro více informací navštivte Vašeho specializovaného prodejce.

PODÉLNÝ ŘEZ (RMX, PMX)
Speciální pilový řetěz pro podélné řezání pro použití na zařízeních k podélnému řezání
a také v mobilních pilařských závodech. Řetěz s kulatými zuby s vysokou kvalitou řezu
s nízkou úrovní vibrací a měkkým chováním při řezání. Pro více informací navštivte Vašeho
specializovaného prodejce.

① Standardní pilový řetěz, nejedná se o speciální pilový řetěz pro carvingové lišty
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Řezné soupravy

Vodicí lišty
ƒ

Lehké lišty
ƒ
STIHL sází důsledně na lehkou konstrukci, i u vodicích
lišt. Vybírejte z lišt E-Light a ES-Light. Jak pro malé,
lehké pily, tak i pro silné pily určené ke kácení stromů
Vám nabízíme vhodné řešení. Technické podrobnosti
k vodicím lištám naleznete na straně 388.

STIHL Rollomatic E Mini Light

● Pro nejrůznější druhy použití: od těžby
dřeva a řezbářství až k řezání palivového
dřeva

Pro snadnější práci s vyvětvovacími pilami nebo
při těžbě slabého dřeva. Snížení hmotnosti až o 25 %
(při délce 35 cm).

● Z kvalitní a velice odolné
chrom-molybdenové oceli

STIHL Rollomatic E Light

● Optimální převod výkonu motoru
na řezný výkon
● Plné lišty Duromatic-E pro náročné
použití ve tvrdém dřevě

Vyrobené ze tří velkoplošně vybraných elektricky
svařených ocelových plátů. Volné prostory jsou zality
směsí polyamidu a skelných vláken. Až o 30 % snížená
hmotnost (při délce 40 cm) v porovnání s konvenčními
lištami. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku u vodicího
kolečka.

STIHL rollomatic es light

Ze speciální oceli odolné proti opotřebení. Volné
prostory jsou vyfrézované a svařené speciálním
laserovým postupem. Stabilní dutá hlava s horní
a dolní konstrukcí, která je tuhá v ohybu, 30 % úspora
hmotnosti oproti Rollomatic ES, STIHL Ematic se
šikmým otvorem pro olej, hrot lišty se dá kompletně
vyměnit. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku
u vodicího kolečka.

STIHL Rollomatic E Mini

Obzvláště úzká vodicí lišta. Pro pilové řetězy
s tloušťkou hnacího článku 1,1 mm

STIHL Rollomatic E

Lišta se skládá ze tří elektricky navzájem svařených kovových plátů, přičemž u středního je provedeno vybrání
velké části materiálu. Nízká hmotnost, vysoká stabilita,
k dostání s malým a velkým hrotem lišty. Bezúdržbová
díky uzavřenému ložisku u vodicího kolečka.

STIHL rollomatic es

Pro ty nejvyšší profesionální nároky na nářadí s vysokým
výkonem. Masivní a obzvláště tuhé tělo lišty, hrot lišty
lze kompletně vyměnit, elipticky tvarované, šikmé otvory
pro olej pro optimální mazací výkon. Bezúdržbová díky
uzavřenému ložisku u vodicího kolečka.

PROFESIONÁLNÍ TIP
Uzavřená ložiska na řetězovém kole mají celoživotní náplň pro
větší odolnost a méně údržby. Odpadá tak doplňování maziva
Pozitivní výsledek: šetří se čas, prostředí i peněženka.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA EXKLUZIVNÍCH
LIŠT TIMBERSPORTS®
Naleznete od strany 12

STIHL Duromatic E

Plná lišta pro práci s motorovými pilami se středním
až vysokým výkonem. Mimořádně robustní, hrot lišty
chráněn navařením tvrdokovu, STIHL E-matic se šikmým
otvorem pro olej pro optimální mazací výkon.
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Řezné soupravy

Super
Začátek obj. čísla

Super 3
Začátek obj. čísla

Duro 3
Začátek obj. čísla

1,1

28

–

3670

–

–

–

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

25

1⁄4" P

1,1

56

–

3670

–

–

–

30

1⁄4" P

1,1

64

–

3670

–

–

–

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

35

1⁄4" P

1,1

72

–

3670

–

–

–
–

MSA 161 T

MS 170, MS 171, MS 180 ②, MS 181, MS
193, MS 194, MSE 141, MSE 170

Micro 3
Začátek obj. čísla

1⁄4" P

Motorové pily A AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA

Micro
Začátek obj. čísla

10

Rozteč (palce)

gta 26

Délka lišty ① (cm)

Počet hnacích článků

Řezné soupravy

Tloušťka hnacího článku /
šířka drážky (mm)

106

Pilové řetězy

25

1⁄4" P

1,1

57

–

3670

–

–

30

1⁄4" P

1,1

65

–

3670

–

–

–

30

3⁄8" P

1,1

44

–

3610

–

–

–

35

3⁄8" P

1,1

50

–

3610

–

–

–

40

3⁄8" P

1,1

55

–

3610

–

–

–

MS 180, MS 201, MS 211, MS 231 ③,
MS 241, MSE 170 ③, MSE 190 ③,
MSE 200 ③, MSE 210 ③, MSE 230 ③,

30

3⁄8" P

1,3

44

–

3636

3617

3616

3612

35

3⁄8" P

1,3

50

–

3636

3617

3616

3612

MSa 220 C-B

40

3⁄8" P

1,3

55

–

3636

3617

3616

3612

37

3⁄8

1,6

56

–

–

–

3626

3683

40

3⁄8

1,6

60

–

–

–

3626

3683

40

3⁄8

1,6

60

–

–

–

3626

3683

45

3⁄8

1,6

66

–

–

–

3626

3683

30

3⁄8" P

1,3

44

–

3636

–

3616

3612

35

3⁄8" P

1,3

50

–

3636

–

3616

3612

MSE 250

MS 201 T, MSA 220 T

MS 251 ③

MS 261, MS 271, MSA 300

MS 291, MS 311, MS 362, MS 391

MS 400, MS 462, MS 500¡, MS 661

MS 500¡, MS 661
MS 661

MS 880 ④, MS 881 ④

40

3⁄8" P

1,3

55

–

3636

–

3616

3612

35

.325

1,6

56

–

3689

3639

–

3667

35

.325

1,3

56

3693

3695

3690

3694

3696

40

.325

1,6

62

–

3689

3639

–

3667

40

.325

1,3

62

3693

3695

3690

3694

3696
3667

32

.325

1,6

56

3686

3689

3639

–

35

.325

1,3

60

3693

3695

3690

3694

3696

37

.325

1,6

62

3686

3689

3639

–

3667

40

.325

1,3

67

3693

3695

3690

3694

3696

40

.325

1,6

67

3686

3689

3639

–

3667

35

3⁄8

1,6

54

3652

3664

3621

3626

3683

37

3⁄8

1,6

56

3652

3664

3621

3626

3683

40

3⁄8

1,6

60

3652

3664

3621

3626

3683

40

3⁄8

1,6

60

3652

3664

3621

3626

3683

45

3⁄8

1,6

66

3652

3664

3621

3626

3683

40

3⁄8

1,6

60

3652

3664

3621

3626

3683

45

3⁄8

1,6

66

3652

3664

3621

3626

3683

50

3⁄8

1,6

72

3652

–

3621

3626

3683

63

3⁄8

1,6

84

3652

–

3621

3626

3683

71

3⁄8

1,6

91

–

–

3621

3626

3683

80

3⁄8

1,6

105

–

–

3621

3626

3683

90

3⁄8

1,6

114

–

–

3621

3626

3683

53

.404

1,6

68

3668

–

3946

–

–

63

.404

1,6

80

3668

–

3946

–

–

75

.404

1,6

91

3668

–

3946

–

–

90

.404

1,6

104

3668

–

3946

–

–

90

.404

1,6

108

3668

–

3946

–

–

Vyvětvovací pily

Pilové řetězy

HT 56, HT 101, HT 133,
HTa 50, HTA 86, HTE 60

25

1⁄4" P

1,1

56

–

3670

–

–

–

30

1⁄4" P

1,1

64

–

3670

–

–

–

HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60

30

3⁄8" P

1,1

44

–

3610

–

–

–

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty
② Od roku výroby 2014

③ U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230
(délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá
řetězka a jeden článek řetězu navíc.

Rollomatic ES
Objednací číslo

Počet zubů vratné hvězdice

Duromatic E
Objednací číslo

–

–

–

–

3005 008 3403

–

–

8

–

–

–

–

3005 008 3405

–

–

8

–

–

–

–

3005 008 3409

–

–

8

–

–

–

–

3005 008 3403

–

–

8

–

–

–

–

3005 008 3405

–

–

8

–

–

–

3005 000 3905

–

–

7

–
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3005 000 7605
3005 000 7609

–

–

3005 008 3909

–

–

7

–

–

–

3005 008 3913

–

–

7

–

3005 000 7405

–

–

3005 000 4805

–

–

9

–

3005 000 7409

–

–

3005 000 4809

–

–

9

–

3005 000 7413

–

–

3005 000 4813

–

–

9

–

–

–

–

3003 008 6111

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
3003 008 6113

3003 000 7713

–

9

–

–

–

10

–

–

–

3003 008 7717

–

10

–

3005 000 7405

–

–

3005 000 4805

–

–

9

–

3005 000 7409

–

–

3005 000 4809

–

–

9

–

–

–

–

3005 000 4813

–

–

9

–

–

–

–

3005 000 4709

–

–

11

–

–

–

–

3005 000 7009

–

–

11

–

–

–

–

3005 000 4713

–

–

11

–

–

–

–

3005 000 7013

–

–

11

–

–

–

–

3003 000 5306

–

–

11

–

–

–

–

3003 000 3309

–

10

–

–

–

–

–

–

11

–

–

–

–

3003 000 3313

–

10

–

–

–

–

–

–

11

3003 000 9213

–

–

–

3003 000 7709

–

9

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

3003 000 7713

–

9

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

3003 008 7717

–

10

–

–

–

–

3003 000 5213 ⑤

–

–

11

3003 000 9213

–

–

–

3003 000 5217

–

–

11

3003 000 9217

–

3003 000 2021

–

3003 000 5221

–

3003 000 9421

11

3003 000 9221

–

3003 000 2031

–

3003 000 5231

–

3003 000 9431

11

3003 001 5631

–

3003 000 2038

–

–

–

3003 000 6038

11

–

–

3003 000 2046

–

–

–

3003 000 6046

11

–

–

3003 000 2053

–

–

–

3003 000 6053

11

–

–

–

–

–

–

–

–

3002 001 9223

–

–

–

–

–

3002 000 9731

–

3002 000 9231

–

–

–

–

–

3002 000 9741

–

3002 000 8041

–

–

–

–

–

–

–

3002 002 8052

–

–

–

–

–

3002 000 9753

–

–

–

–

–

3005 008 3403

–

–

8

–

–

–

–

3005 008 3405

–

–

8

–

3005 000 7605

–

–

3005 000 3905

–

–

7

–

3005 000 7413

–
3003 008 6811
–
3003 008 6813
–
3003 008 6111
–
3003 008 6113

Vodicí lišty

④ Platí pro řetězku se sedmi zuby; u řetězky s osmi zuby o jeden hnací článek více
⑤ Vodicí lišty Light 06

Poznámka: příslušenství pro speciální použití najdete na straně 102
NOVINKA
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Light 04
Objednací číslo

–

–

Objednací číslo

3007 003 0101

–

Light

–

–

Rollomatic E Light
Objednací číslo

–

Rollomatic E Light
Objednací číslo

Rollomatic E
Objednací číslo

Řezné soupravy
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Nástroje pro
ošetřování
řezných
souprav
ƒ

OSTŘÍCÍ soupravy
Sestává z držáku s kulatým
pilníkem, plochým pilníkem
a z pilníkové měrky v robustní
brašně.
1⁄4" P
Obj. č.

5605 007 1000

498 Kč

1⁄4" u. 3⁄8" P
Obj. č.
5605 007 1027

503 Kč

.325"
Obj. č.

5605 007 1028

503 Kč

3⁄8"
Obj. č.

5605 007 1029

503 Kč

● Speciální nástroje pro údržbu a péči
● Pro odborné naostření řetězů
s precizními výsledky
● Dřevěná násada pilníku STIHL
z certiﬁkovaného dřeva

Držák pilníku 2 v 1
Praktická pomůcka k rychlému naostření zubů a omezovače
hloubky v jednom pracovním kroku. Ideální pro příležitostné
uživatele. Pro pilové řetězy 1⁄4" P, 3⁄8" P, .325", 3⁄8" a .404",
integrované vyrovnání tolerance pilníku (pouze u značky STIHL).
1⁄4" P
Obj. č.

Ø 3,2 mm
5605 750 4306

.325"
Obj. č.

Ø 4,8 mm
5605 750 4304

1⁄4" u. 3⁄8" P Ø 4,0 mm
Obj. č.
5605 750 4303

3⁄8"
Obj. č.

Ø 5,2 mm
5605 750 4305

883 Kč

Náhradní plochý pilník pro
omezovač hloubky
Pro držák pilníku 2-v-1, pro opracování omezovače hloubky.
Obj. č.

0814 252 3001

Doporučená prodejní cena vč. DPH

181 Kč

Pilníkové měrky

Násady pilníků

K ruční úpravě omezovače
hloubky z kalené oceli se
speciální povrchovou úpravou.
Dvě nastavení pro tvrdé dřevo
a měkké dřevo. Háčkem je
možné čistit jak drážku lišty, tak
i otvor pro olej v liště.

Plastová násada. Vhodná pro kulaté
pilníky a pilníky Hexa od 3,2 do 5,5 mm
a všechny ploché pilníky.
Obj. č.

0000 881 4504

109

34 Kč

②

FL1
Obj. č.

1⁄4" P
0000 893 4006

FL4
Obj. č.

3⁄8"
0000 893 4009

FL2
Obj. č.

3⁄8" P①
0000 893 4007

FL5
Obj. č.

.404"
0000 893 4010

FL3
Obj. č.

.325"
0000 893 4008

Dřevěná násada pro všechny tříhranné,
ploché a kulaté pilníky a pilníky Hexa
od 4,0 do 5,5 mm.
Obj. č.

94 Kč

Ke kontrole náběhového
úhlu a úhlu ostří, délky zubů
a vzdálenosti omezovače
hloubky a také k čištění
drážky a vstupního otvoru
pro olej ve vodící liště.

0811 490 7860

Plastová násada, s uvedením úhlů
ostření. Pro kulaté pilníky od 3,2
do 5,5 mm.
Obj. č.

0000 881 4500

Obj. č.

0000 881 4503

0000 893 4005

97 Kč

.404"
Obj. č.

1106 893 4000

67 Kč

FH 1
Rukojeť opatřená měkkým potahem
s uvedením úhlů ostření. Pro kulaté
pilníky od 3,2 do 5,5 mm.

1⁄4", 3⁄8" P, .325" u. 3⁄8"
Obj. č.
1110 893 4000

67 Kč

Obj. č.

0000 881 4502

Kulaté pilníky na pilové řetězy

Plochý pilník

Pro ostřicí soupravy STIHL a držáky pilníku (bez násady pilníku).

K přesné úpravě omezovače hloubky. 150 mm.

1⁄4" P
Obj. č.

Obj. č.

1⁄4" u. 3⁄8" P Ø 4,0 × 200 mm
Obj. č.
5605 773 4006

83 Kč

FH 3
Rukojeť opatřená měkkým potahem.
Pro ploché pilníky do 150 mm.

1⁄4" P
Obj. č.

Ø 3,2 × 150 mm
5605 771 3206

25 Kč

0814 252 3356

90 Kč

109 Kč

74 Kč

28 Kč
32 Kč
Držák pilníku s
kulatým pilníkem

.325"
Obj. č.

Ø 4,8 × 200 mm
5605 773 4806

34 Kč

3⁄8"
Obj. č.

Ø 5,2 × 200 mm
5605 773 5206

34 Kč

1⁄4" P
Obj. č.

Ø 3,2 mm
5605 750 4300

151 Kč

.404"
Obj. č.

Ø 5,5 × 200 mm
5605 773 5506

34 Kč

1⁄4" u. 3⁄8" P Ø 4,0 mm
Obj. č.
5605 750 4327

186 Kč

Obj. č.

Ø 3,5 × 200 mm
5605 773 3512

31 Kč

.325"
Obj. č.

Ø 4,8 mm
5605 750 4328

186 Kč

Obj. č.

Ø 4,5 × 200 mm
5605 773 4506

33 Kč

3⁄8"
Obj. č.

Ø 5,2 mm
5605 750 4329

186 Kč

① Drážka 1,3 mm
② Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
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Řezné soupravy

Ostřící mřížka

Základní přístroj STIHL USG

Pomůcka pro ostření řetězu má
naznačené linie pod úhlem
25 a 30 st., přichytí se na lištu
pomocí dvou magnetů.

Univerzální ostřič pro ostření všech
pilových řetězů STIHL, pilových
kotoučů pro přístroje FS a nože
nůžek na živé ploty. Kompletní s
otočným suportem pro všechny
pilové řetězy STIHL Oilomatic
a dvěma tvarovanými brusnými
kotouči. Vhodné také pro ostření
pilových řetězů STIHL Duro.

Obj. č.

146 Kč

0000 750 9900

Obj. č.

Ostřící přístroj FG 2 ①②

5203 200 0008

14 029 Kč

Příslušenství USG (bez obr.)

Přesný ruční ostřící přístroj
z kovu. Pro upevnění na stůl,
bez rukojeti pilníku a pilníku.
Obj. č.

Výkyvný suport pro nože nůžek na živé ploty ③
Obj. č.
5203 750 1400

3 799 Kč

7024 200 0023

9 060 Kč

Výkyvný suport pro pilové kotouče FS ③
Obj. č.
7024 200 0022

5 758 Kč

Nožní upínací zařízení
Obj. č.
5203 007 1003

2 199 Kč

Diamantový brusný kotouč pro 3⁄8" PD3, .325" RD3 a 3⁄8" RD3
6 480 Kč
Obj. č.
5203 757 0906

Držáky pro ostření

Diamantový brusný kotouč pro 3⁄8" RDR
Obj. č.
5203 757 0901

S 260
Lehké a snadno ovladatelné provedení.
Možnost jednoduchého zaražení do
dřeva a snadné upevňování vodicí lišty,
včetně praktické brašny s popruhem.
Obj. č.

7 029 Kč

Nýtovačka NG 5
K nýtování pilových řetězů.

436 Kč

0000 881 0402

L 700
Velké a robustní provedení. Možnost
jednoduchého zaražení do dřeva.
Obj. č.

0000 881 0403

605 Kč

Obj. č.

7024 200 0025

5 068 Kč

PROFESIONÁLNÍ TIP
STIHL nabízí mnoho pomůcek pro ostření řetězů pro různé
způsoby použití. Pro uživatele, kteří jen příležitostně používají
motorovou pilu, je ideální držák pilníků 2-v-1 nebo vedení
pro držák pilníku FF 1 s vhodným držákem pilníku s kulatým
pilníkem. Při ostření se orientujte vždy podle nejkratšího zubu
a dbejte na správný úhel, abyste dosáhli dobrý výsledek. Po
ostření by měly mít všechny zuby stejnou délku, neboť jen
tak je možné přesné řezání. Přesné informace naleznete
v brožuře „Ostření pilových řetězů STIHL“, kterou zdarma
získáte u Vašeho místního odborného prodejce STIHL.

Doporučená prodejní cena vč. DPH

① Obrázky ukazují speciální výbavu
② Není vhodné pro pilový řetěz 1/4"-PM3

③ S tvarovým brusným kotoučem
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Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

PERFEKTNÍ STŘIH.
SNADNÁ CESTA K DOKONALÉMU
VÝSLEDKU.
ƒ
Benzinové zahradní nůžky
Akumulátorové nůžky na křoviny
a akumulátorové zahradní nůžky

115

116

Elektrické zahradní nůžky

119

Příslušenství pro zahradní nůžky

120

Prodloužené zahradní nůžky

123
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Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

Zahradní nůžky detailně
ƒ

01 ELEKTRONICKÁ KONTROLA

02 Konstantní výkon

06 Větší bezpečnost

07 Ochrana před poškozením

03 Dobře kontrolovatelné vedení řezu
04 Vynikající
řezný výkon
05 POHODLNÁ A BEZPEČNÁ PRÁCE

Technika

Pohodlí

01 Elektronika STIHL EC
V systému AP rozpozná elektro-nický řídicí systém
momentální zatížení během používání a aktivně přitom
upravuje výkon motoru EC. Výsledkem je konstantní
počet zdvihů nože, a to dokonce i při nejnáročnějších
úkonech, jako je radikální sestřihávání, a stále optimální
výkon.

03 Otočná multifunkční rukojeť
Dá se snadno přizpůsobit do optimální polohy pro stříhání
bočních nebo horních ploch.

02 Elektromotor STIHL (EC)
Kromě působivého pracovního výkonu jsou profesionální
zahradní nůžky v systému AP vybaveny elektronicky
řízeným motorem EC.

05 TRUBKOVÁ RUKOJEŤ S UVNITŘ UMÍSTĚNÝM
SPÍNAČEM
Sedí komfortně v ruce a šetří síly, především při dlouhých
pracovních intervalech.

04 PROMYŠLENÁ GEOMETRIE NOŽE
Promyšlený tvar nože a speciálně sladěná převodovka pro
radikální střih a konečné tvarování se postarají o vynikající
řezný výkon.

06 Našroubovaný ochranný kryt proti
pořezání
Snižuje riziko poranění uživatele a zabezpečuje
jednoduchou výměnu při opotřebení.
07 Našroubovaný vodicí kryt
Chrání špičku nože zahradních nůžek před opotřebením a
usnadňuje stříhání v blízkosti zdi a země.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

Benzinové
zahradní
nůžky
ƒ
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HS 45
27,2 cm3 • 0,75 kW / 1,0 k • 5,0 kg ①

Základní model pro péči o dřeviny v zahradě u domu.
Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, dlouhodobý
systém vzduchového ﬁltru, jednostranně broušené nože,
integrovaný ochranný kryt proti pořezání.
Řezná délka

6 780 Kč

60 cm

● Vysoce výkonné nářadí s nízkou
hmotností a vysokým řezným výkonem
● Pro použití na rozsáhlých pozemcích
● Pro péči o parky a krajinu
● Pro precizní tvarování ozdobných keřů
do kreativních tvarů i plošnou údržbu
dlouhých živých plotů

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

Ideální pro údržbu veřejné zeleně a zemědělce. Antivibrační
systém STIHL, STIHL ErgoStart, dlouhodobý systém
vzduchového ﬁltru, motor STIHL 2-MIX, uzávěr nádrže
nevyžadující použití nářadí, oboustranně broušené nože,
našroubovaný vodicí kryt chránící proti pořezání.
Řezná délka

Strana

15 990 Kč

60 cm

309

Care & Clean Kit
HS Plus
Pro optimální péči a čištění zahradních nůžek STIHL.
K dispozici jako Výhodný baliček.

Doporučená prodejní cena vč. DPH
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
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Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

HS 82 R
22,7 cm3 • 0,7 kW / 1,0 k • 5,3 kg ①

Profesionální nářadí s nízkou rychlostí nožů pro intenzivní
stříhání. Zjednodušený postup při startování pro komfortní
startování. Antivibrační systém STIHL, dlouhodobý
systém vzduchového ﬁltru, oboustranně broušené nože v
provedení pro radikální sestřih, otočná multifunkční rukojeť,
našroubovaný vodicí kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.
Řezná délka

60 cm

17 960 Kč

Akumulátorové
nůžky na křoviny
a akumulátorové
zahradní nůžky
ƒ

● Pro soukromé uživatele i profesionály
● Pro úpravu živých plotů v oblastech
citlivých na hluk, jako jsou obytné zóny
nemocnice, hřbitovy a školy
● Jednoduchá a příjemná manipulace
● Snadná obsluha a nízké nároky na servis

HS 82 T
22,7 cm3 • 0,7 kW / 1,0 k • 5,1 kg ①

Profesionální nářadí s vysokou rychlostí nožů pro jemné
stříhání. Zjednodušený postup při startování pro komfortní
startování. Antivibrační systém STIHL, dlouhodobý systém
vzduchového ﬁltru, oboustranně broušené nože v provedení
pro konečné tvarování, otočná multifunkční rukojeť,
našroubovaný vodicí kryt chránící proti pořezání, tlačítko
Stop.
Řezná délka 60 cm

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH
R = radikální střih
T = jemný střih

17 960 Kč

HSA 26

⑤

HSA 56

117

⑤

10,8 V • 0,8 kg ②

36 V • 2,9 kg ④

Lehké a komfortní akumulátorové nůžky na křoviny s nožem
na stříhání keřů určené ke stříhání a úpravě menších,
stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných dřevin.
Nůž na stříhání keřů s optimalizovanou geometrií nožů
STIHL pro optimální výsledek stříhání. S nožem na trávu i
k vyžínání hran trávníků. Neklouzavá ovládací rukojeť pro
dokonalou ergonomii, rychlá výměna nože bez použití nářadí,
s ukazatelem stavu nabití, abyste měli vždy na očích zbývající
kapacitu akumulátoru. Akumulátor AS 2 se hodí výhradně k
výrobkům systému AS a není kompatibilní s HSA 25. HSA 26 je
k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí.

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s vysokým řezným
výkonem, k zastříhávání keřů a živých plotů v okolí domu.
Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 30 mm, geometrie
nožů ve tvaru kapky pro lepší přidržování větví mezi zuby,
integrovaný ochranný kryt proti pořezání, našroubovaný vodicí
kryt.

V sadě je obsaženo:
1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × nůž na stříhání keřů, řezná délka 20 cm, vč. krytu nože
1 × nůž na stříhání trávy, šířka záběru 12 cm, vč. krytu nože
1 × přepravní taška černá/oranžová s oky k montáži na zeď
HSA 26 je samostatné nářadí bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky,
vč. nože na stříhání keřů a na trávu
Řezná délka 20 cm
2 390
Sada HSA 26 s AS 2 a AL 1
Řezná délka 20 cm

HSA 56 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka 45 cm
Sada HSA 56 s AK 10 a AL 101
Řezná délka 45 cm

HSA 66

6 920 Kč

⑤

36 V • 3,1 kg ④

Kč

3 690 Kč

Akumulátorové zahradní nůžky s vysokým výkonem při stříhání,
nízkou hmotností a konstantním počtem zdvihů při zatížení
a to i při náročném použití. Rozteč zubů 30 mm, geometrie
nožů ve tvaru kapky, která přidržuje větve ještě lépe mezi zuby,
jednostranně broušené nože, integrovaný ochranný kryt proti
pořezání, našroubovaný vodicí kryt.
HSA 66 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka 50 cm

HSA 45

4 270 Kč

⑤

HSA 86

7 230 Kč

⑤

18 V • 2,3 kg ③

36 V • 3,3 kg ④

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem
k stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně
broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným
ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodicím
krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s
indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min
(80 %/100 %).

Akumulátorové zahradní nůžky s vysokým výkonem při stříhání
a efektivitou při nízké hmotnosti a konstantním počtu zdvihů
při zatížení, dokonce i při radikálním sestříhávání. Rozteč zubů
33 mm, oboustranně broušené nože ve dvou délkách,
našroubovaný vodicí ochranný kryt a kryt chránící proti
pořezání.
HSA 86 bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka 50 cm

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② Hmotnost bez baterie, s noži na keře
③ Hmotnost včetně baterie

3 490 Kč
④ Hmotnost bez baterie
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 386

Řezná délka

62 cm

7 740 Kč
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Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

IPX4

HSA 94 R

IPX4

②

HSA 94 T

②

36 V • 4,4 kg ①

36 V • 3,9 kg ①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové
zahradní nůžky s oboustranně broušenými noži v provedení
pro radikální sestřih. Nízká rychlost nožů pro intenzivní stříhání.
Vyšší životnost díky novému, vylepšenému motoru EC. Otočná
multifunkční rukojeť s nastavitelným počtem zdvihů ve třech
stupních, ergonomicky ovladatelná oblouková trubková rukojeť
s uvnitř umístěným spínačem, nože s optimalizovaným třením
a našroubovaný vodicí kryt chránící proti pořezání. Provoz s
akumulátorem s brašničkou na opasek AP s přípojným vodičem
a nosným systémem nebo zádovým akumulátorem AR L
(viz strana 55).

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové
zahradní nůžky s oboustranně broušenými noži v provedení
pro konečné tvarování. Vysoká rychlost nožů pro zvlášť přesný
a čistý řez. Vyšší životnost díky novému, vylepšenému motoru
EC. Otočná multifunkční rukojeť s nastavitelným počtem
zdvihů ve třech stupních, ergonomicky ovladatelná oblouková
trubková rukojeť s uvnitř umístěným spínačem, nože s
optimalizovaným třením a našroubovaný vodicí kryt chránící
proti pořezání. Provoz s akumulátorem s brašničkou na opasek
AP s přípojným vodičem a nosným systémem nebo zádovým
akumulátorem AR L (viz strana 55).

HSA 94 R bez akumulátoru a nabíječky

HSA 94 T bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka

75 cm

16 000 Kč

Řezná délka

60 cm

14 170 Kč

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství
Naleznete od strany 16

Doporučená prodejní cena vč. DPH
R = radikální střih
T = jemný střih

① Hmotnost bez baterie
② Vysvětlení symbolů na straně 386
③ Hmotnost bez kabelu

Elektrické
zahradní
nůžky
ƒ
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HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg ③

Ideální ke konečnému tvarování a střihání tenčích větví a
výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný
vodicí ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně
broušené nože, zařízení k odlehčení tahu kabelu se zajištěním.
Řezná délka

45 cm

3 230 Kč

● K zastříhávání živých plotů
v dosahu elektrické sítě
● Velmi snadná obsluha
● Obzvlášť lehké a tiché

HSE 52
230 V • 460 W • 3,1 kg ③

Ideální ke konečnému tvarování a střihání tenčích větví a
výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný
vodicí ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně
broušené nože, zařízení k odlehčení tahu kabelu se zajištěním,
vodicí ochranný kryt na špičce nože.
Řezná délka

50 cm

3 640 Kč

HSE 61
230 V • 500 W • 3,9 kg ③

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání,
našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu,
jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou
v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.
Řezná délka

60 cm

4 270 Kč

HSE 71
230 V • 600 W • 4,1 kg ③

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání,
našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu,
jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou
v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.
Řezná délka

60 cm

5 420 Kč
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Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

Příslušenství
pro zahradní
nůžky
ƒ

● Praktičtí pomocníci usnadňující práci
● Servisní Kit pro jednoduchou standardní
údržbu

NOVINKA
Servisní Kit 25
Se servisním Kitem 25 pro benzinové zahradní nůžky STIHL
HS 45 můžete sami provádět jednoduché servisní práce. Sada
obsahuje zapalovací svíčku, palivový ﬁltr a ﬂiesový vzduchový
ﬁltr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám
můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před
nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost
Vašich zahradních nůžek. Mimo univerzálního klíče, který
jste již dostali spolu s Vašimi zahradními nůžkami STIHL,
nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.
Pro HS 45.
Informace o cenách na prodejně

Jmenovité napětí (V)

HS 45

6 780 Kč

60

27,2

0,75 / 1,0

–

HS 56 C-E

15 990 Kč

60

21,4

0,65 / 0,9

–

HS 82 R

17 960 Kč

60

22,7

0,7 / 1,0

–

HS 82 T

17 960 Kč

60

22,7

0,7 / 1,0

–

Řezná délka (cm)

Výkon (kW / k)

Zdvihový objem (cm3)

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

● Vodicí ochranný kryt

BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
20

–

–

10,8

3 690 Kč

20

–

–

10,8

3 490 Kč

50

–

–

18

45

–

–

36

45

–

–

36

2 390 Kč

HSA 26
Sada HSA 26
s AS 2 a AL 1

HSA 45

4 270 Kč

HSA 56
Sada HSA 56
s AK 10 a AL 101

6 920 Kč

HSA 66

7 230 Kč

50

–

–

36

HSA 86

7 740 Kč

62

–

–

36

HSA 94 R

16 000 Kč

75

–

–

36

HSA 94 T

14 170 Kč

60

–

–

36

ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
HSE 42

3 230 Kč

45

–

–

230

HSE 52

3 640 Kč

50

–

–

230

HSE 61

4 270 Kč

50

–

–

230

HSE 71

5 420 Kč

60

–

–

230

⬤ Sériově

C
E
R
T

= komfortní verze
= STIHL ErgoStart
= radikální střih
= jemný střih

① K-hodnota podle směrnice
2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-hodnota podle směrnice
2006 / 42 / EG = 2 m/s2
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Teleskopická tyč pro HSA 26
Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26
ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé
spojení s HSA 26 i pohodlná výměna
akumulátoru AS obratem ruky. Plynule
teleskopicky výsuvná na 95 – 110 cm,
nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka
s lehkým chodem, měkká rukojeť.
Teleskopická tyč se hodí výhradně k
HSA 26 a není kompatibilní s GTA 26
nebo HSA 25.

Vodicí ochranný kryt
Chrání špici nožové lišty
před poškozením při práci při
zemi nebo např. V blízkosti zdi.
Vhodné pro HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 94 T
Obj. č.
4237 792 9006
Vhodné pro HS 82 R, HSA 94 R
Obj. č.
4237 790 9802

1 377 Kč

Hladina akustického tlaku ① (dB(A))

Hladina akustického výkonu ①
(dB(A))

Hodnota vibrací vlevo/vpravo ②
(m/s2)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) /
Akumulátorový systém STIHL

Celková délka (cm)

Počet zdvihů (min-1)

Rozteč zubů (mm)

Antivibrační systém STIHL

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Otočná rukojeť

279 Kč

Hmotnost (kg)

HA03 710 7100

Příkon (W)

Obj. č.

191 Kč

–

5,0 ③

97

107

10,0 / 9,0

2-MIX

110

4 030

30

⬤

⬤

–

–

–

4,5 ③

95

107

4,7 / 5,5

2-MIX

104

3 600

34

⬤

–

⬤

–

–

5,3 ③

94

107

2,4 / 2,8

2-MIX

135

3 200

38

⬤

–

–

⬤

–

5,1 ③

95

107

2,7 / 2,1

2-MIX
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5 100

30

⬤

–

–

⬤

–

0,8 ④

69

80

– / 1,0 ⑩

AS Systém

50

2 200

19

–

–

–

–

–

1,0 ⑤

69

80

– / 1,0 ⑩

AS Systém

50

2 200

19

–

–

–

–

–

2,3 ⑥

75

83

1,4 / 1,5

AI Linie

91

2 500

24

–

–

–

–

–

2,9 ⑦

80

91

2,7 / 1,2

AK Systém

94

2 800

30

–

–

–

–

–

3,7 ⑧

80

91

2,7 / 1,2

AK Systém

94

2 800

30

–

–

–

–

–

3,1 ⑦

83

94

3,7 / 2,3

AP Systém

103

3 000

30

–

–

–

–

–

3,3 ⑦

83

94

3,7 / 2,3

AP Systém

115

3 000

33

–

–

–

–

–

4,4 ⑦

84

95

3,6 / 2,8

AP Systém

132

2 800 / 3 000 / 3 200

38

–

–

–

⬤

–

3,9 ⑦

84

95

3,0 / 2,8

AP Systém

118

4 400 / 4 700 / 5 000

30

–

–

–

⬤

420

3,0 ⑨

84

95

3,1 / 1,5

–

92

3 400

21

–

–

–

–

460

3,1 ⑨

84

95

3,1 / 1,5

–

101

3 400

23

–

–

–

–

500

3,9 ⑨

85

96

5,3 / 3,3

–

113

3 200

29

–

–

–

⬤

600

4,1 ⑨

88

99

3,8 / 2,6

–

123

2 600

36

–

–

–

⬤

③ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
④ Hmotnost bez baterie, s noži na keře
⑤ Hmotnost včetně baterie a nože na stříhání
keřů, bez nabíječky

⑥ Hmotnost včetně baterie
⑦ Hmotnost bez baterie
⑧ Hmotnost včetně baterie, bez nabíječky
⑨ Hmotnost bez kabelu

⑩ S nožem na stříhání keřů / trávy
Stupeň 1/Stupeň 2/Stupeň 3
Cena bez akumulátoru a nabíječky

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

122

Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

Prodloužené zahradní nůžky
detailně
ƒ

01 Vynikající
řezný výkon
07 Snadná přeprava
04 Nízká hmotnost

06 Snadné nastavování

05 Snadná manipuLAce

03 Komfortní ovládání

02 Silný a úsporný

Technika

Pohodlí

01 SYSTÉM NOŽŮ
Zajišťuje svými oboustranně broušenými noži radikální i
přesné stříhání, a to i v hustých větvích.

03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Usnadňuje pohodlné ovládání všech funkcí motoru.

02 MOTOR STIHL 2-MIX
Je vysoce výkonný a současně úsporný. Minimalizuje
ztráty při výplachu oddělením výfukových plynů a čerstvé
směsi. Zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

04 PŘEVODOVKA S LEHKOU KONSTRUKCÍ
Je vyrobena z magnéziové slitiny a je proto obzvláště
lehká.
05 KRUHOVÁ TRUBKOVÁ RUKOJEŤ
Umožňuje i při nedostatku místa velkou volnost pohybu a
snadné ovládání.
06 SYSTÉM RYCHLÉHO PŘESTAVOVÁNÍ
Umožňuje v krocích přestavit nožovou lištu až o 145° v
obou směrech.
07 PŘEPRAVNÍ POLOHA
Pro úsporu místa při přepravě je možné nožovou lištu
sklopit rovnoběžně k tyči a navíc zaaretovat.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

PRODLOUŽENÉ
ZAHRADNÍ
NŮŽKY
ƒ
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HL 94 C-E
24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 k • 6,2 kg ①

Pro profesionální práci při
údržbě vysokých živých plotů,
ale i při zemi. Převodovka se
sníženou hmotností, funkce
STIHL ECOSPEED pro regulaci
otáček při dlouhých pracovních
intervalech. Vhodné pro práci
v oblastech citlivějších na hluk.
STIHL ErgoStart, řezná lišta
sklopná v rozsahu 145°, celková
délka 242 cm.

145°

● Pro profesionály v oblasti péče o zeleň
i pro náročné soukromé uživatele

16 020 Kč

● Pro péči o obzvláště vysoké a široké
živé ploty
● Umožňují praktickou efektivní práci
z bezpečného postoje na zemi

HLA 56

③

36 V • 3,8 kg ②

Lehké akumulátorové prodloužené
zahradní nůžky ke stříhání vyšších
živých plotů a keřů v zahradě u
domu. Jednostranně broušené
nože ve tvaru kapek, úhel nožů
nastavitelný v krocích od −45° do
+90°, dělitelná tyč pro snadnou
přepravu. Přepravní délka 115 cm,
celková délka 210 cm.

135°

příslušenství:
Prodlužovací
tyč HLA

NOVINKA
Opěrky pro
postavení

Viz strana 124
HLA 56 bez akumulátoru a nabíječky

6 310 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② Hmotnost bez baterie
③ Vysvětlení symbolů na straně 386

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

Zahradní nůžky a prodloužené
zahradní nůžky

HLA 66

IPX4

HLA 86

②

IPX4

②

36 V • 3,8 kg ①

36 V • 4,8 kg ①

Lehké akumulátorové prodloužené
zahradní nůžky pro sestřihávání
živých plotů a keřů i rostlin v
blízkosti země. Nožová lišta
přestavitelná o 115° bez použití
nářadí pro stříhání nad hlavou, po
stranách a u země. Oboustranně
broušené nože pro čistý řez.
Konstantní zdvih nožů a postup
práce při zatížení. Kruhová
trubková rukojeť, plynulá kontrola
počtu otáček a intuitivní ovládací
rukojeť. Přepravní délka se
sklopenou nožovou lištou 125 cm,
celková délka 205 cm.

Akumulátorové prodloužené
zahradní nůžky s velkým dosahem
pro profesionální použití.
Obzvláště vhodné pro sestřihávání
vysokých živých plotů a křovin i
k stříhání rostlin v blízkosti země.
Ergonomická práce díky stabilní
čtyřhranné teleskopické tyči.
Nastavení délky tyče i nožové lišty
bez použití nářadí. Nožová lišta
nastavitelná o 115° pro stříhání
nad hlavou, po stranách a u země.
Oboustranně broušené nože pro
čistý řez, plynulá kontrola počtu
otáček, intuitivní ovládací rukojeť.
Přepravní délka se sklopenou
nožovou lištou 180 cm, celková
délka 260 – 330 cm.

115°

příslušenství:
NOVINKA
Opěrky pro
postavení

10 590 Kč

HLA 66 bez akumulátoru a nabíječky

115°

tele
skop
ický

124

příslušenství:
NOVINKA
Opěrky pro
postavení

HLA 86 bez akumulátoru a nabíječky

13 150 Kč

NOVINKA
Opěrky pro postavení
Na ochranu nářadí a akumulátoru před
přímým kontaktem se zemí.
Pro HLA 66 a HLA 86.

Prodlužovací tyč HLA
Vyrobena hliníku. Snadné prodloužení v rozsahu 50 cm pro
HLA 56, hmotnost 500 g.

Obj. č.

HA01 820 5000

Doporučená prodejní cena vč. DPH

777 Kč

① Hmotnost bez baterie
② Vysvětlení symbolů na straně 386

Obj. č.

4857 007 1001

545 Kč

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

HA01 007 1000

826 Kč

Výkon (kW / k)

Jmenovité napětí (V)

Hmotnost (kg)

Hladina akustického tlaku ③ (dB(A))

Hladina akustického výkonu ③ (dB(A))

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ④ (m/s2)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) /
akumulátorový systém STIHL

Celková délka ⑤ (cm)

Počet zdvihů (min-1)

Rozteč zubů (mm)

STIHL ErgoStart

Otočná rukojeť

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ
Zdvihový objem (cm3)

Řezná délka (cm)

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

24,1

0,9 / 1,2

–

6,2 ⑥

91

107

6,5 / 5,4

2-MIX

242

3 615

34

⬤

⬤

BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY
HL 94 C-E (145°)

16 020 Kč

60

AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY
HLA 56 (135°)

6 310 Kč ⑦

45

–

–

36

3,8 ①

77

88

1,5 / 1,5

AK Systém

210

2 800

30

–

⬤

HLA 66 (115°)

10 590 Kč ⑦

50

–

–

36

3,8 ①

80

91

2,3 / 1,8

AP Systém

205

3 000

33

–

⬤

HLA 86 (115°)

13 150 Kč ⑦

50

–

–

36

4,8 ①

80

91

2,3 / 1,6

AP Systém 260 – 330 3 000

33

–

–

⬤ Sériově

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

⑤ S řeznou soupravou
⑥ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
⑦ Cena bez akumulátoru a nabíječky

TAK MNOHOSTRANNÉ JAKO ÚKOLY
KTERÉ ŘEŠÍ, TAK JEDINEČNÉ JAKO
JEJICH MOTORy.
ƒ
KombiMotory

129

MultiMotory

135

KombiNástroje, příslušenství a díly

131

MultiNástroje a příslušenství

136

Kombisystém a multisystém

127

128

KombiSystém a MultiSystém

KOMBISYSTéM DETAILNĚ
ƒ
01 Vyberte si jeden ze TŘÍ silných KombiMotorů

02 SNADNO PŘIPOJTE
NĚKTERÝ ZE ŠESTI
NÁSTROJŮ A MŮŽETE
JÍT NA TO!

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

KOMBIMOTORY
ƒ

129

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

Pro profesionální použití. STIHL
ErgoStart, funkce částečného
zatížení STIHL ECOSPEED,
kruhová trubková rukojeť, nosný
popruh, motor STIHL 2-MIX,
tlačítko Stop.

11 370 Kč

● K péči o okolí domu a o zahradu,
ale i pro větší pozemky
● Vysoce výkonné KombiMotory
● Kombinovatelné s různými
KombiNástroji

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

Pro profesionální nasazení s
vysokými požadavky na výkon.
Režim snadného startu, Stop
tlačítko, velká palivová nádrž
pro méně přestávek při
doplňování paliva, papírový
vzduchový ﬁltr, kruhová
rukojeť, motor STIHL 4-MIX®.

13 960 Kč

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = kruhová rukojeť

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez nářadí

Řezání a stříhání

KombiSystém a MultiSystém

130

KombiSystém a MultiSystém

Příslušenství:
NOVINKA
Opěrka pro
odložení

Viz strana 53

KMA 135 R

②

③

36 V • 3,4 kg ①

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový KombiMotor v
moderním designu s prostorem pro akumulátor AP v přístroji.
Pro práci v klidových zónách. Mnohostranně použitelný díky
široké nabídce KombiNástrojů STIHL. Ergonomická ovládací
rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a
také plynulou regulací počtu otáček, kruhovou trubkovou
rukojetí.
KMA 135 R bez akumulátoru a nabíječky

Doporučená prodejní cena vč. DPH
R = kruhová rukojeť

11 210 Kč

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství
Naleznete na straně 16

① Hmotnost bez baterie a kombinovaného nástroje
② S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu

KombiNástroje,
příslušenství
a díly
ƒ

131

Vyžínač FS-KM④
Ideálně se hodí k začišťování
u zdí, plotů, živých plotů a obrubníků. Žací hlava AutoCut C 25-2,
hmotnost 1,2 kg⑤.
Obj. č.

4180 200 0718

2 543 Kč

Vyžínač FS-KM④
Ideálně se hodí pro luční plochy
s tužší zelení. Žací list na trávu
GrassCut 230-2, celková délka
94 cm, hmotnost 1,2 kg⑤.

● Praktické KombiNástroje pro řešení
všestranných úkolů

Obj. č.

4180 200 0475

2 504 Kč

● Snadná výměna nástroje obratem ruky
● Obsáhlé příslušenství

Zarovnávač okrajů FCB-KM⑥
Pro přesné okraje trávníků
u cestiček, příjezdových cest nebo
okrajů záhonků. Nastavitelná
hloubka práce, celková délka 92 cm,
hmotnost 2,0 kg.
Obj. č.

4180 740 5002

3 857 Kč

Příslušenství: Zarovnávač okrajů (náhradní nůž)
(bez zobrazení)
Délka
Obj. č.

20 cm
4133 713 4102

③ Vysvětlení symbolů na straně 386
④ Schválené pro všechny kombimotory
⑤ Bez řezného nástroje a krytu
⑥ Schválené pouze pro kombimotory s kruhovou rukojetí (R)

113 Kč

Řezání a stříhání

KombiSystém a MultiSystém

NOVINKA
Vyvětvovací pila HT-KM ①

Prodloužené zahradní
nůžky HL-KM 145°①

Řeže přesně větve vysoko nad zemí.
Kompaktní konstrukce, s integrovanou
čárou k určení směru, pilový řetěz 1⁄4"
PM3. Řezná délka 30 cm②, celková
délka 128 cm, hmotnost 1,6 kg.

Obj. č.

Pro náročné práce na vysokých
živých plotech a pro použití
v blízkosti země. Nastavitelné,
prostorově úsporné pro
přepravu i skladování, celková
délka 148 cm, hmotnost 2,3 kg.

5 276 Kč

4182 200 0212

Řezná délka 50 cm
Obj. č.
4243 740 5003

7 907 Kč

Foukač BG-KM③

Zdvihový objem (cm3)

Obj. č.

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Zbavuje cestičky a plochy listí
a posečené trávy. Vysoký foukací
výkon, celková délka 89 cm,
hmotnost 1,8 kg.

KM 94 RC-E

11 370 Kč

24,1

KM 131 R

13 960 Kč

36,3

2 938 Kč

4606 740 5000

Příslušenství: Zahnutá plochá
tryska

Obj. č.

186 Kč

4606 701 8301

Benzinové KombiMotory

Akumulátorový KombiMotor
KMA 135 R

Doporučená prodejní cena vč. DPH

⬤ Sériově

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = kruhová rukojeť

11 210 Kč ⑩

① Schválené pouze pro kombimotory s kruhovou rukojetí (R)
② Skutečná řezná délka je kratší než uvedená délka lišty
③ Schválené pro všechny kombimotory
④ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

–
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ÚHLOVÁ PŘEVODOVKA
Pro použití s KombiNástrojem
HT-KM.
Obj. č.

2 875 Kč

4138 640 0201

Prodloužení násady

Z hliníku. Pro použití KombiNástroje HT-KM a HL-KM.
Prodloužení délky dosahu 50 cm, hmotnost 0,6 kg.
Obj. č.

NOVINKA
Servisní KITY

1 861 Kč

0000 710 7100

Se servisními kity pro benzinové motorové nářadí STIHL
můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu
dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku,
palivový ﬁltr a vzduchový ﬁltr z papíru nebo netkané textilie.
Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám
můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před
nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost
Vašeho motorového nářadí. Mimo univerzálního klíče, který
jste již dostali spolu s Vaším motorovým nářadím STIHL,
nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Z ocele. Pro použití KombiNástroje HT-KM. Prodloužení
délky dosahu 1 m, hmotnost 1,4 kg.
Obj. č.

2 445 Kč

4140 710 7131

Servisní kit 24 pro FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55,
HL 45, KM 55
Obj. č.
4140 007 4100
Servisní kit 30 pro HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Obj. č.
4180 007 4102
Servisní kit 31 pro HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Obj. č.
4180 007 4103

Výkon (kW / k)

Jmenovité napětí (V)

Hmotnost (kg)

Hladina akustického tlaku ④
(dB(A)) ⑤

Hladina akustického výkonu ④
(dB(A)) ⑤

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ⑥
(m/s2) ⑤

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) /
Akumulátorový systém STIHL

V kombinaci s BG-KM:
foukací síla (N)

V kombinaci s BG-KM:
max. rychlost vzduchu (m/s)

V kombinaci s BG-KM:
rychlost vzduchu (m3/h)
s kruhovou hubicí ⑦

Délka po pouzdro spojky (cm)

STIHL ErgoStart

Automatická dekomprese

Kruhová trubková rukojeť

Nosný popruh

Informace o ceně na prodejně

0,9 / 1,2

–

4,0 ⑧

95

110

8,2 / 7,9

2-MIX

16

71

845

90

⬤

–

⬤

⬤

1,4 / 1,9

–

4,4 ⑧

101

110

6,1 / 6,5

4-MIX®

21

81

965

92

–

⬤

⬤

⬤

–

36

3,4 ⑨

91

104

5,0 / 3,7

AP Systém

15

68

812

96

–

–

⬤

⬤

⑤ Maximální hodnoty použitelných KombiNástrojů
⑥ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
⑦ Při provozu jako foukač

⑧ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez nářadí
⑨ Hmotnost bez akumulátoru a KombiNástroje
⑩ Cena bez akumulátoru a nabíječky

Řezání a stříhání
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KombiSystém a MultiSystém

MultiSystém detailně
ƒ
02 Snadné ovládání

04 Na prostor
nenáročné skLAdování
01 Snadnější startování

03 Komfortní přeprava

Vyberte si ze sedmi
MultiNástrojů ty,
které využijete pro
svou práci.

Technika

Pohodlí

01 TECHNOLOGIE MOTORŮ S PAPÍROVÝM
VZDUCHOVÝM FILTREM
Usnadňuje proces startování, protože je karburátor
vybaven ručním palivovým čerpadlem. Akcelerační
pumpička zajišťuje razantní zvýšení počtu otáček,
papírový ﬁltr chrání spolehlivě pohon před prachem
a nečistotou.

03 PŘEPRAVNÍ RUKOJEŤ
Umožňuje komfortní nakládání a vykládání
Multisystému STIHL z vozidla.
04 SKLÁDACÍ RÁM
Umožňuje rychlé a snadné složení Multisystému
STIHL s namontovaným nástrojem – šetří místo
při přepravě a skladování.

02 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Všechny ovládací prvky pro řízení motoru jsou v jedné
ruce. Tím je ovládání jednoduché a spolehlivé.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

MultiMotory
ƒ
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MM 56
27,2 cm3 • 0,85 kW / 1,2 k • 8,3 kg ①

Pro široké spektrum úkonů při péči
o trávník, kultivaci půdy a čištění
ploch. Velký výběr MultiNástrojů
STIHL, sklopný rám pro snadnou
přepravu, zjednodušené komfortní
startování, tlačítko Stop, papírový
vzduchový ﬁltr.

12 850 Kč

Hmotnost ① (kg)

Hladina akustického tlaku ② (dB(A))

Hladina akustického výkonu ② (dB(A))

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ③ (m/s2)

● Pro různé úkoly: pro péči o trávník,
kultivaci půdy a čištění ploch

8,3

94

102

4,1 / 5,1

● Silný MultiMotor

Výkon (kW / k)

Zdvihový objem (cm3)

● Sklopný rám pro bezproblémový transport

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

● Kombinovatelný s různými MultiNástroji

MultiMotor MM 56
12 805 Kč

27,2

0,85 / 1,2

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez nářadí
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

Řezání a stříhání
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KombiSystém a MultiSystém

MultiNástroje
a příslušenství
ƒ

Půdní fréza BF-MM
Rozmělňuje těžké, jílovité půdy.
Ideální pro rekultivace a kypření,
záběr, 22 cm, hmotnost 2,0 kg.

Obj. č.

4601 740 4605

1 649 Kč

Kypřič půdy BK-MM

● Praktické MultiNástroje pro
nejrůznější úkoly

Ideální pro jemné kypření.
Rozmělňuje jemné, písčité půdy
a hrubou zeminu, záběr 22 cm,
hmotnost 2,0 kg.

● Jednoduchá výměna nástrojů
Obj. č.

4601 740 4606

1 649 Kč

Zarovnávač okrajů
FC-MM①
Zarovnává okraje trávníků
v optimální hloubce kořenového
systému. Hmotnost 0,8 kg.

Obj. č.

4601 740 4603

787 Kč

Vertikutátor RL-MM①
Pro zlepšení růstu kořenů.
Perforuje povrch trávníku
a zajišťuje tak optimální
zásobování živinami a
provzdušnění, záběr 20 cm,
hmotnost 2,0 kg.
Obj. č.

4601 740 4600

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Doporučujeme podvozek
② Podvozek je nutný

1 649 Kč

Řezání a stříhání

Odstraňovač mechu MF-MM②

Podvozek

Odstraňuje mech a spletené
vrstvy trávy na povrchu trávníku,
včetně rozšířeného ochranného
krytu a závěsu, záběr 50 cm,
hmotnost 8,3 kg.

Pro FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②,
KW-MM② a KB-MM②. Umožňuje
snadné nadzvednutí stroje, snižuje
třecí odpor při odstraňování mechu,
čištění smetákem a zametání. Lepší
manévrovací schopnost.

Obj. č.

4601 740 4601

5 755 Kč

Obj. č.

4601 007 1008

VÁLCOVÝ ČISTIČ KW-MM②

Přídavné závaží

Ideální pro zametání chodníků
a ulic. Odstraňuje z ploch
nečistoty, písek, kamínky a listí.
Bez rozšířeného ochranného krytu,
záběr 60 cm, hmotnost 3,7 kg.

Pro BF-MM a BK-MM.
Ideální doplněk při frézování
a rozmělňování. Zvyšuje tlak
na nářadí a umožňuje ještě
lepší „zaboření“ do půdy.

Obj. č.

4601 740 4604

7 517 Kč

Obj. č.

4601 730 4500

ZAMETACÍ KARTÁČ KB-MM②

Rydlo

Čistí důkladně spárované
plochy nebo nerovné dlažby
z přírodního kamene, včetně
rozšířeného ochranného krytu,
záběr 60 cm, hmotnost 4,2 kg.

Reguluje hloubku práce a
rychlost při kultivaci půdy
mírným nadzvedáváním popř.
hlubším zabořením nářadí
do půdy.

Obj. č.

4601 740 4602

5 050 Kč

Obj. č.

4601 740 4800

1 057 Kč

1 433 Kč

333 Kč
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Rozbrušovací stroje

VÝKONNÍ POMOCNÍCI PRO ŘEŠENÍ
NEJNÁROČNĚJŠÍCH ÚKOLŮ.
ƒ
Rozbrušovací stroje

141

Příslušenství a díly pro rozbrušovací stroje

144

140

Rozbrušovací stroje

Rozbrušovací stroje detailně
ƒ
04 MÉNĚ NAMÁHAVÁ PRÁCE
07 Nízká hmotnost

01 VYSOKÝ KROUTÍCÍ MOMENT

02 Přesné dávkování

03 Nízké nároky na
údržbu při práci
05 Optimální vázání prachu
06 Snadné doplňování paliva

Technika

Pohodlí

01 STIHL INJECTION
Elektronicky řízené vstřikování zaručuje vždy perfektní
chod a hnací sílu ve srovnání s nářadím bez vstřikovací
technologie.

04 Antivibrační systém STIHL
Tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru
na ruce a paže. To umožňuje komfortnější práci.

02 Elektronické ovládání množství vody
Přívod vody se zapíná a vypíná automaticky. Ovládání
a dávkování množství vody probíhá pohodlně pomocí
skupiny tlačítek.
03 Dlouhodobý systém filtrace vzduchu s
předřazeným cyklónovým odlučovačem
Životnost ﬁltru až jeden rok (podle podmínek použití)
a odpadá pravidelné čištění ﬁltru.

05 Vodní přípojka
Rychlospojka se snadno připojí. Voda přiváděná
k rozbrušovacímu kotouči slouží k oplachování a
vázání prachu při řezání za mokra.
06 Uzávěr nádrže nevyžadující nářadí
Speciální uzávěr pro rychlé, nekomplikované otevírání
a zavírání uzávěru nádrže bez použití nářadí.
07 Kryt ze slitiny hořčíku
Ochranný kryt rozbrušovacího kotouče z hořčíku
odlévaného pod tlakem je mimořádně lehký.
Přestavení ochranného krytu a vedení vody jsou navrhnuty
ergonomicky.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
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Ø

30
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Rozbrušovací
stroje
ƒ

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

● V rukou vedené stroje
● Pro pozemní a podzemní stavitelství
a výstavbu silnic, pro půjčovny stavebního
nářadí a také pro profesionály v
zahradnictví a při údržbě krajiny

Lehký a dobře ovladatelný rozbrušovací stroj. S rozbrušovacím
kotoučem o průměru 300 mm pro řezání až do hloubky
100 mm. Antivibrační systém STIHL zaručuje dobré vedení
rozbrušovací stroje v řezu. Dlouhodobý systém vzduchového
ﬁltru pro dlouhou životnost ﬁltru, pohodlné startování díky
dekompresnímu ventilu.

36 580 Kč

● Benzinové stroje k řezání betonu,
kamenů, asfaltu, stavební oceli a trubek

Ø

35

0

mm

● Akumulátorové stroje k řezání obkladových
desek, cihel, stavebních kamenů a rohoží k
vyztužení betonu

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

Univerzálně použitelný rozbrušovací stroj pro pozemní i
podzemní stavitelství. S rozbrušovacím kotoučem o průměru
350 mm pro řezání až do hloubky 125 mm. Antivibrační systém
STIHL zaručuje dobré vedení rozbrušovací stroje v řezu.
Dlouhodobý systém vzduchového ﬁltru pro dlouhou životnost
ﬁltru, pohodlné startování díky dekompresnímu ventilu.

37 560 Kč

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Dodávka s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice
pro stavební a ušlechtilou ocel
② Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez rozbrušovacího kotouče

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ
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TS 480¡①

TS 700①

72,2 cm3 • 3,9 kW / 5,3 k • 10,0 kg ②

98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 k • 11,7 kg ②

Pro rozbrušovací kotouče o průměru 300 mm. Elektronicky
řízené vstřikování zaručuje velmi dobrý chod a vysoký točivý
moment. S jen jednou startovací polohou se nářadí startuje
zvlášť snadno. Společně s antivibračním systémem STIHL,
který se stará o zvlášť nízké hodnoty vibrací, se dá nářadí v
řezu velmi přesně vést. Elektronické ovládání množství vody
pro jednoduché dávkování množství vody. STIHL ElastoStart
a dekompresní ventil citelně usnadňují startování.

Nejsilnější STIHL rozbrušovací stroj pro rozbrušovací kotouče
o průměru 350 mm. Rozbrušovací stroj se dokonale hodí pro
použití s plnou hloubkou řezu a také na vodicím vozíku FW 20.
Je vybaven dekompresním ventilem a STIHL ElastoStart
pro pohodlné startování a dlouhodobým systémem ﬁltrace
vzduchu pro dlouhou životnost ﬁltru.

39 840 Kč

Ø

Ø

40

0

35

0

mm

mm

37 560 Kč

TS 500¡①

TS 800①

72,2 cm3 • 3,9 kW / 5,3 k • 10,2 kg ②

98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 k • 12,7 kg ②

Univerzálně použitelný rozbrušovací stroj se STIHL Injection.
Pro rozbrušovací kotouče o průměru 350 mm. Elektronicky
řízené vstřikování zaručuje perfektní chod a vysoký točivý
moment. S jen jednou startovací polohou se nářadí startuje
zvlášť snadno. Elektronické ovládání množství vody pro
jednoduché dávkování množství vody. Společně s antivibračním systémem STIHL, který se stará o zvlášť nízké hodnoty
vibrací, se dá nářadí v řezu velmi přesně vést. STIHL
ElastoStart a dekompresní ventil citelně usnadňují startování.

Rozbrušovací stroj STIHL pro rozbrušovací kotouče
o průměru 400 mm. Dosahuje maximální hloubku řezu
145 mm, snížená hmotnost díky krytu z hořčíku. A také
se dokonale hodí pro oddělovací řezy na vodicím vozíku
FW 20. Je vybaven dekompresním ventilem a STIHL
ElastoStart pro pohodlné startování a dlouhodobým
systémem ﬁltrace vzduchu pro dlouhou životnost ﬁltru.

38 000 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
¡ = STIHL Injection

40 470 Kč

① Dodávka s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel
② Hmotnost s prázdnou nádrží, bez rozbrušovacího kotouče
③ Hmotnost bez baterie a rozbrušovacího kotouče
④ Vysvětlení symbolů na straně 386

23
0
Ø

TSA 230①

④

36 V • 3,9 kg ③

Snadno ovladatelná akumulátorová rozbrušovačka pro
rozbrušovací kotouče o průměru 230 mm. Použitelná
uvnitř i venku, hloubka řezu až 70 mm, přípojka pro vodu
s kulovým kohoutem a hadicovou spojkou k řezání na
mokra, aretace vřetena, bezúdržbový pohon řemenem.

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství
Naleznete od strany 16

Vhodné rozbrušovací kotouče
TSA 230 bez akumulátoru a nabíječky

12 350 Kč

Naleznete od strany 147

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ
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mm

Rozbrušovací stroje

Rozbrušovací stroje

● Jednoduchá montáž a demontáž
rozbrušovací stroje na vodicí vozík
bez použití nářadí

Servisní kit 32 pro TS 700, TS 800
Obj. č
4224 007 4100
Servisní kit 35 pro TS 410, TS 420, TS 440
Obj. č
4238 007 4102

Informace o ceně na prodejně

Výkon (kW / k)

● Vodicí vozík pro přesné řezy a delší úseky

Se servisními kity pro benzinové rozbrušovací stroje STIHL
můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu
dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku,
palivový ﬁltr a papírový vzduchový ﬁltr a předřazený ﬁltr. Díky
proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit
nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo
poškozením, ale současně i zvýšit životnost Vašeho rozbrušovací
stroje. Mimo univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s
Vaším rozbrušovací strojem STIHL, nepotřebujete pro údržbu
žádný doplňkový nástroj.

Zdvihový objem (cm3)

● K rozšíření spektra použití a k
usnadnění práce s rozbrušovacími stroji

NOVINKA
Servisní soupravy

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Příslušenství
a díly pro
rozbrušovací
stroje
ƒ

TS 410

4238 011 2800

36 580 Kč

66,7

3,2 / 4,4

TS 420

4238 011 2810

37 560 Kč

66,7

3,2 / 4,4

TS 480¡

4250 011 2804

37 560 Kč

72,2

3,9 / 5,3

TS 500¡

4250 011 2810

38 000 Kč

72,2

3,9 / 5,3

TS 700

4224 011 2800

39 840 Kč

98,5

5,0 / 6,8

TS 800

4224 011 2820

40 470 Kč

98,5

5,0 / 6,8

Obj. č

144

Rozbrušovací stroje ③

AKUMULÁTOROVÝ ROZBRUŠOVACÍ
TSA 230

4864 011 6600

Doporučená prodejní cena vč. DPH

STROJ ③

12 350 Kč ⑧

–

⬤ Sériově
Možnost dodatečného
vybavení (příslušenství)

•

¡ = STIHL Injection

–

145

Vodící vozík FW 20 se
sadou pro montáž
Pro přesné hrany u velice přesné
hloubky řezu, a to i na delších
trasách. Vhodné pro všechny
ruční rozbrušovací stroje STIHL,
přídavná sada s rychloupínacím
systémem je součástí dodávky.

Pro TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Obj. č
4224 200 0043

Nádržka
na vodu

Ukazatel
směru řezu

13 l. Pro vodící vozík
FW 20. S připojovacím
hrdlem.

Pro vodící vozík FW 20.

Obj. č
4224 007 1018

Obj. č
4205 007 1009

2 781 Kč

15 151 Kč

Pro TS 700, TS 800
Obj. č
4224 200 0045

1 240 Kč

14 845 Kč

PROFESIONÁLNÍ TIP

Vodní přípojka

Startovací lanko odolné
proti opotřebení

Kryt z hořčíkové slitiny

Elektronické ovládání množství vody

Předřazený cyklónový odlučovač

STIHL Injection

–

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

145

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

70

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

9,5 ④

98 ⑥

109 ⑥ 3,9 / 3,9

2-MIX

67,5

300

100

⬤

⬤

–

9,7 ④

98 ⑥

109 ⑥ 3,9 / 3,9

2-MIX

72,0

350

125

⬤

⬤

–

10,0 ④

98 ⑥

112 ⑥ 2,2 / 2,2

2-MIX

68,2

300

100

⬤

⬤

–

10,2 ④

98 ⑥

112 ⑥ 2,4 / 2,0

2-MIX

73,0

350

125

⬤

–

11,7 ④

101 ⑥

113 ⑥ 6,6 / 4,5

2-MIX

84,0

350

125

–

12,7 ④

101 ⑥

114 ⑥ 6,5 / 3,9

2-MIX

89,0

400

36

3,9 ⑤

103 ⑦

114 ⑦ 3,5 / 3,5

AP Systém

55,0

230

① K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Dodávka s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické
pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel

STIHL ElastoStart

⬤

Antivibrační systém STIHL

⬤

Dekompresní ventil

⬤

Max. hloubka řezu (mm)

–

Rozbrušovací kotouče (mm)

⬤

Celková délka (cm)

–

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) /
Akumulátorový systém STIHL

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ② (m/s2)

⬤

Hladina akustického tlaku ① (dB(A))

⬤

Hmotnost (kg)

⬤

Jmenovité napětí (V)

Hladina akustického výkonu ① (dB(A))

Vodicí vozík FW 20 je možné snadno sklopit a uložit ho velmi
úsporně z hlediska skladovacího prostoru. Může být převážen
bez problémů jednou osobu. Také rychloupínací ústrojí boduje
díky mnoha přednostem a i díky němu je rozbrušovací stroj
univerzálně použitelný.

•
•

•
•
–

④ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez rozbrušovacího kotouče
⑤ Hmotnost bez baterie a rozbrušovacího kotouče
⑥ Měření podle ISO 19432
⑦ Měření s rozbrušovacím kotoučem v řezu podle normy EN 60745-2-22
⑧ Cena bez akumulátoru a nabíječky
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Tlaková nádržka na vodu

Rozbrušovací
kotouče
ƒ

10 l. Pro mobilní zásobování
rozbrušovacích strojů vodou
na stavbách, kde není přípojka
na vodu.

Obj. č

0000 670 6000

2 476 Kč

Sada kol
Sada pro přestavbu pro přední nožku. Rozbrušovací stroj se dá
lépe nasadit pro řezání na rovných plochách, kolečka s lehkým
chodem usnadňují vedení nářadí, pro TS 410, TS 420, TS 480i,
TS 500i, TS 700 a TS 800.
Obj. č

4224 007 1014

825 Kč

Hloubkový doraz
Hloubkový doraz s odsávacím hrdlem umožňuje suché řezání
minerálních stavebních materiálů na rovných plochách s nízkou
prašností. Je možné přesné a plynulé nastavení hloubky řezu,
pro TSA 230.
Obj. č

4864 690 0801

2 275 Kč

Distanční kroužek (bez zobrazení)
Adaptér pro diamantové rozbrušovací kotouče. Vložka
pro řezací kotouče s otvory o velikosti 1" pro použití na
rozbrušovacích strojích s průměrem hřídele 20 mm.
Obj. č

0000 708 4200

Doporučená prodejní cena vč. DPH

115 Kč

● Kotouče z umělé pryskyřice a s diamantem
pro řezání přírodního kamene, asfaltu, oceli
a betonu
● Optimálně sladěné pro použití na
rozbrušovacích strojích STIHL
● Dlouhá životnost a vysoký výkon při řezu

Rozbrušovací kotouče
ze syntetické pryskyřice
K-ME

Stavební ocel
K řezání stavební oceli a kovových proﬁlů na stavbě a v
podnicích zpracovávajících kovy.

K-DG

Asfalt / tažená litina
Rozbrušovací kotouče pro výstavbu silnic a potrubí,
speciálně k řezání trubek z tažené litiny.

K-BA

Kámen

Rozbrušovací kotouče
ze syntetické pryskyřice

K-ME

K-DG

K-BA

Nerezová ocel

Konstrukční
ocel

Litinové
potrubí

Žula, tvrdé přírodní kameny

Doporučené použití ①

0835 012 7000

176 Kč

230

0835 010 7000

176 Kč

300

0835 010 7001

281 Kč

350

0835 030 7000

176 Kč

300

0835 030 7001

281 Kč

350

0835 030 7002

477 Kč

400

0835 020 7000

176 Kč

300

0835 020 7001

281 Kč

350

0835 020 7002

477 Kč

400

⬤ Vhodné
– Nedoporučujeme

Asfalt

Průměr (mm)

Obj. č

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Rozbrušovací kotouč pro stavební kameny a univerzální
použití na stavbě.

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

① Při volbě určitého typu řezného kotouče je třeba vždy brát v úvahu konkrétní podmínky na pracovišti a další faktory
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Diamantové rozbrušovací kotouče
Diamantové rozbrušovací kotouče od STIHLu splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a jsou mnohostranně vhodné pro zpracování
nejrůznějších materiálů. Zvláště při použití rozbrušovací stroje drženého v ruce při řezání přírodních kamenů, betonu a asfaltu se
projeví rozdíl v porovnání s jinými rozbrušovacími kotouči. V našem širokém sortimentu naleznete vždy ten správný rozbrušovací
kotouč pro Vaše speciﬁcké použití a Vaše pracovní podmínky. Rozbrušovací kotouče jsou optimálně sladěny – s našimi rozbrušovači,
aby se mohl ukázat plný výkon Vašeho rozbrušovací stroje.

STABILNÍ A S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

RYCHLÉ A PŘESNĚ

MNOHOSTRANNÉ A SPOLEHLIVÉ

D-B10

PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ NA STAVBĚ

D-B20

Naše diamantové rozbrušovací kotouče s označením B jsou klasické kotouče k
rozbrušování různých materiálů na stavbě.

PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

D-BA10

D-BA60

D-BA90

Naše diamantové rozbrušovací kotouče s označením BA jsou skutečně univerzální
a jsou vhodné pro zpracování nejrůznějších materiálů, jako asfalt, zdivo, cihly,
beton nebo armovaný, tvrdý beton. Rozbrušovací kotouče se dodávají ve třech
výkonnostních třídách, od základní až po profesionální.

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ A SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
Prémiové diamantové rozbrušovací kotouče D-SB90 a D-X100 ukáží obzvláště
u tvrdých stavebních materiálů jako žula nebo armovaný beton svůj přesvědčivý
řezný výkon.

D-SB90

D-X100

Silně proarmovaný
beton

Žula, tvrdý přírodní
kámen

Litina

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

Doporučené použití ①

Diamantové rozbrušovací kotouče
PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ NA STAVBĚ
NOVINKA ②

D-B10

Životnost

ι
ι
ι
ι
ι
ι

0835 090 7050

1 201 Kč

230

0835 090 7051

1 859 Kč

300

0835 090 7052

2 124 Kč

350

0835 090 7053

4 044 Kč

400

0835 090 7054

4 330 Kč

400

Řezný výkon

ι
ι
ι
ι
ι
ι
NOVINKA ②

D-B20

Životnost

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Řezný výkon

ι
ι
ι
ι
ι
ι

0835 090 7055

6 174 Kč

400

0835 094 7006

3 122 Kč

300

0835 094 7007

4 095 Kč

350

0835 094 7008

5 354 Kč

400

0835 094 7009

3 733 Kč

300

0835 094 7013

6 693 Kč

350

0835 094 7014

8 317 Kč

400

0835 096 7004

6 134 Kč

300

0835 096 7005

7 018 Kč

350

0835 096 7006

9 356 Kč

400

0835 092 7000

4 836 Kč

230

PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
NOVINKA ②

D-BA10

Životnost

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Řezný výkon

ι
ι
ι
ι
ι
ι
NOVINKA ②

D-BA60

Životnost

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Řezný výkon

ι
ι
ι
ι
ι
ι
NOVINKA ②

D-BA90

Životnost

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Řezný výkon

ι
ι
ι
ι
ι
ι

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ A SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
NOVINKA ②

D-SB90

Životnost

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Řezný výkon

ι
ι
ι
ι
ι
ι
D-X100

Životnost

ι
ι
ι
ι
ι
ι
Řezný výkon

ι
ι
ι
ι
ι
ι
⬤ Vhodné
– Nedoporučujeme

① Při volbě určitého typu řezného kotouče je třeba vždy brát v úvahu konkrétní podmínky na pracovišti a další faktory
② K dodání během jara 2022

Pokyn: Všechny rozbrušovací stroje STIHL se dodávají s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel.
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Vyzrálý beton

⬤

Cihlové zdivo

–

Pískovec

–

Čerstvě položený
beton

Beton

149

–

Asfalt

Průměr (mm)

Obj. č

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Rozbrušovací stroje

Sečení a péče
o zeleň
ƒ
robotické sekačky

zahradní sekačky

zahradní traktory

provzdušňovače
trávníků

motorové vyžínače a
křovinořezy

Rotační kypřiče

MOTOROVÉ ROSIČE

Postřikovače

PŮDNÍ JAMKOVAČE

ZÁLEŽÍ JEN NA VAŠEM VÝBĚRU.
MY MŮŽEME SPLNIT VAŠE
POŽADAVKY VŽDY.
ƒ
Pomůcka k výběru sekačky

154

Elektrické sekačky

173

Robotické sekačky

158

Příslušenství k sekačkám

174

Příslušenství
k robotickým sekačkám

Zahradní traktory

181

160

Benzínové sekačky

165

Příslušenství
k zahradním traktorům

184

Akumulátorové sekačky

171

Provzdušňovače trávníků
a příslušenství

189

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

153

154

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

pomůcka
k výběru
sekačky
ƒ
Volba vhodné sekačky je prvním krokem na cestě k udržovanému trávníku. Všechny naše modely se vyznačují vysokou
kvalitou, promyšlenou výbavou a atraktivním designem.
Na zodpovězení však čeká rozhodující otázka: Jak byste
svůj trávník nejraději sekali? Automaticky, dynamicky nebo
pohodlně? Kladete větší důraz na komfort, volnost pohybu,
silný výkon nebo nízkou hladinu hluku?
Každý model sekačky má speciﬁcké vlastnosti. Tato pomůcka
vám usnadní nalezení takové sekačky, která bude dokonale
splňovat vaše nároky.

Robotické sekačky
ƒ
Snadný způsob, jak dosáhnout dokonalého trávníku, je
prostřednictvím robotické sekačky iMOW®. Ať už malé,
střední nebo velké trávníky – robotická sekačka iMOW®
se o ně postará tiše, spolehlivě a hlavně zcela samostatně.
● Plně automatické sečení trávníku
● Snadné a intuitivní ovládání - u modelů iMOW® C a PC
také pohodlně prostřednictvím aplikace iMOW®

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Sekačky
ƒ

Zahradní traktory
ƒ

Sekačky jsou určeny pro aktivní sečení malých, středních
i velkých trávníků. V závislosti na konkrétních podmínkách
a oblíbeném způsobu pohonu nabízíme benzinové, akumulátorové nebo elektrické modely.

Se zahradním traktorem je sečení trávníku nanejvýš pohodlné
a i velké plochy zvládnete na jeden zátah.

Benzinová sekačka
Benzinové sekačky vynikají vysokým výkonem sečení
i vysokým plošným výkonem.
● Výkonné benzinové motory vhodné zejména k sečení
velkých ploch
● Nezávislost na dostupnosti elektřiny
Akumulátorová sekačka
Pro všechny, kteří se při sečení trávy neradi omezují přívodním
kabelem, chtějí být ﬂexibilní, chránit si sluch a zároveň udělat
něco pro životní prostředí.
● Flexibilní sečení trávníku bez kabelu
● Nízká provozní hlučnost a díky lithium-iontovým
akumulátorům STIHL také vysoký výkon
● Snadná manipulace
Elektrická sekačka
Elektrické sekačky jsou tiché a neprodukují zplodiny,
takže své sousedy neobtěžujete hlukem ani pachem spalin.
● Velmi tiché
● Nízké náklady na údržbu a péči
● Nízká hmotnost

● Vysoký výkon sečení díky velké šířce záběru
● Šetří čas i námahu
● Pohodlný ovládací panel
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Robotické sekačky detailně
ƒ

07 Vše pod kontrolou
08 Přizpůsobeno počasí
06 Chytře propojeno
09 Automatické sečení
05 Přímá jízda k dobíjecí stanici
01 Rozpoznání překážek

04 Optimální rychlost

03 Terénní design kol

02 Vynikající výsledek
vyžínání

Technika
01 POHYBLIVÁ KAPOTA SE SNÍMAČI
Robustní kapota chrání robotickou sekačku iMOW® před
nepříznivým počasím. Senzory integrované v kapotě
navíc rozpoznají kontakt s objektem na ploše trávníku a
okamžitě změní směr jízdy sekačky.
02 MULČOVACÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Stabilní mulčovací nůž robotické sekačky iMOW® zajišťuje
i při vyšší trávě stále pěkný vzhled posečené plochy.
Směr otáčení mulčovacího nože se automaticky mění při
každém zastavení nože. Tak se čepele robotické sekačky
opotřebovávají stejnoměrně. Výměna nože probíhá bez
použití nářadí.

03 MAXIMÁLNÍ STOUPÁNÍ
Modely konstrukční řady RMI 6 zvládnou stoupání
až 45 %.
04 ADAPTIVE SLOPE SPEED
Technologie Adaptive Slope Speed přizpůsobuje
rychlost při sečení optimálně sklonu sečené plochy.
05 Funkce jízda k dobíjecí stanici
Na základě interně vytvořené virtuální mapy sečené
plochy a právě aktuální polohy během sečení, vypočítá
iMOW® v nejrůznějších zahradách nejefektivnější
a nejrychlejší cestu nazpět k dobíjecí stanici. Jak virtuální
mapa, tak i přímá trasa k dobíjecí stanici se přitom
neustále přizpůsobují změněným podmínkám,
např. kvůli překážkám.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

Sečení a péče o zeleňw

S aplikací iMow® se
stane ze sečení trávníku
PROCVIČENÍ prstů!
iMOW® App udělá z robotické sekačky
iMOW® samostatný Smart-HomeSystem. Prostřednictvím tabletu nebo
smartphonu tak máte, nezávisle na
tom, kde právě jste, přístup k Vaší
sekačce iMOW® C. Díky intuitivně
koncipovanému rozhraní si přitom
můžete v reálném čase prohlédnout
všechny důležité funkce
a výkonová data robotické
sekačky a také provádět
individuální přizpůsobení.

Pohodlí
06 Mobilní přístup prostřednictvím aplikace
Možné u všech modelů iMOW® C a PC. S aplikací
iMOW® na Vašem chytrém telefonu nebo tabletu můžete
mít odkudkoli přístup na Vaši robotickou sekačku iMOW®,
určovat časy sečení, dotazovat se na data přístroje nebo
vytvářet plány sečení na základě předpovědi počasí.
07 OVLÁDACÍ KONZOLE
Ovládací konzole je integrována do skříně robotické
sekačky iMOW® a je vybavena světelným LCD displejem.
U modelů řady RMI 6 je ovládací konzole pro pohodlné
ovládání odnímatelná.

① Meteorologická služba: Dark Sky Weather

08 Integrovaný dešťový senzor
Integrovaný senzor rozpozná déšť a přeruší v tomto
případě práci, aby se chránil trávník. Sečení bude
pokračovat později. Pokud má robotická sekačka iMOW®
sekat i za deště, tak je možno citlivost dešťového senzoru
přizpůsobit nebo jej úplně vypnout. -Kromě dešťového
senzoru přijímají všechny modely iMOW® C a PC online
předpovědi počasí① a přizpůsobují podle nich plán sečení.
09 Dynamický plán sečení
V rámci přednastaveného časového okna a na základě
sečené plochy určuje robotická sekačka iMOW®
samostatně časy sečení pro dosažení optimálního
výsledku. Funkce dynamického plánu sečení je volitelná
a může se v případě potřeby aktivovat.
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Robotické
sekačky
ƒ
Rmi 422

③

až 800 m2

Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku
do 800 m2. Poseká, rozdrtí a pohnojí jako mulčovací sekačka
v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm, hmotnost
9,0 kg①. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice, modul pro malé
plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

● Plně automatické sečení trávníku
25 990 Kč②

● Intuitivní ovládání
● U modelů C a PC je možný přístup
prostřednictvím aplikace iMOW®
● Časově ﬂexibilní práce nezávislá na
počasí
Rmi 422 P

③

až 1.500 m2

Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku
do 1 500 m2. Poseká, rozdrtí a pohnojí jako mulčovací sekačka
v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm, hmotnost
10,0 kg①. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice, modul pro malé
plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

33 790 Kč②

Rmi 422 PC

③

až 1 700 m2 • Přístup prostřednictvím iMOW® App

Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku do
1 700 m2. Poseká, rozdrtí a pohnojí jako mulčovací sekačka
v jednom pracovním kroku. Volitelně aktivovatelná funkce
přímého návratu do dokovací stanice. Jednoduchý a pohodlný
přístup prostřednictvím aplikace iMOW®. Šířka záběru 20 cm,
hmotnost 10,0 kg①. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice, modul
pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

38 990 Kč②

Doporučená prodejní cena vč. DPH
C = komunikace
P = výkonný model

Rmi 522 C

③

Rmi 632 PC
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③

až 2 100 m2 • Přístup prostřednictvím iMOW® App

až 5 000 m2 • Přístup prostřednictvím iMOW® App

Plně automatická a kompaktní robotická sekačka pro středně
velké plochy trávníku do 2 100 m2. Seče, mulčuje a hnojí jako
mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku a stará se o
vynikající výsledek sečení a vzhled posečené plochy. Volitelně
aktivovatelná funkce jízdy k dobíjecí stanici. Jednoduchý
a pohodlný přístup prostřednictvím aplikace iMOW®.
Šířka záběru 20 cm, hmotnost 10,0 kg①. Obsah dodávky:
Dobíjecí stanice, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

Plně automatická robotická sekačka pro rozlehlé plochy
trávníku do 5 000 m2. Poseká, rozdrtí a pohnojí jako mulčovací
sekačka v jednom pracovním kroku. Jednoduchý a pohodlný
přístup prostřednictvím aplikace iMOW®. Šířka záběru 28 cm,
hmotnost 15,0 kg①. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice, 4 kolíky,
pravítko iMOW®.

50 550 Kč②

67 080 Kč②
Další verze: RMI 632 P viz tabulka strana 162

Rmi 632

③

až 3 000 m2

Plně automatická robotická sekačka pro plochy trávníku
do 3 000 m2. Poseká, rozdrtí a pohnojí jako mulčovací
sekačka v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 28 cm,
hmotnost 14,0 kg①. Rozsah dodávky: Dokovací stanice,
4 kolíky, pravítko iMOW® Ruler.

54 550 Kč②
stranA

161

Servisní kit Care & Clean
¡MOW® & sekačka

PRO INSTALACI POTŘEBUJETE
SPECIÁLNÍ INSTALAČNÍ SADU.
TU A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Naleznete od strany 160

① Hmotnost včetně baterie
② Náklady na instalaci (obvodový drát a vedení kabeláže) nejsou zahrnuty
v pořizovací ceně robotické sekačky iMOW®

Robotická sekačka iMOW® je Váš spolehlivý pomocník, když
se jedná o krásný a udržovaný trávník. Aby však mohla trvale
podávat svůj výkon, měli byste jí pravidelně věnovat trochu
péče. Naše nová Servisní kit čisticích a ošetřujících prostředků
obsahuje vše, co k tomu potřebujete: Kartáč se hodí dokonale
na čištění žacího ústrojí a spodní strany robotické sekačky.
Pomocí STIHL Multiclean zbavíte skříň nečistoty, aniž byste
přitom poškodili plast. A utěrka z mikrovlákna zajistí na závěr
bleskurychle čistý povrch. Ještě nevlastníte robotickou ekačku
iMOW®? Žádný problém: Servisní kit Care & Clean se hodí
samozřejmě i k péči o Vaši sekačku!

③ Vysvětlení symbolů na straně 386

Sečení a péče o zeleň

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

Příslušenství
k robotickým
sekačkám
ƒ

Instalační soupravy
Instalační sada S
Obsah: Omezovací drát Ø 3,4 mm,
150 m (role), 150 upevňovacích kolíků,
3 elektrické konektory.
Obj. č.

6909 007 1023

2 885 Kč

Instalační sada L
Obsah: Omezovací drát Ø 3,4 mm, 2 x 200 m (role),
375 upevňovacích kolíků, 7 elektrických konektorů.
Obj. č.

6909 007 1029

6 876 Kč

Omezovací drát
● K instalaci
● Na péči o robotické sekačky
● Na čištění
● Speciální kola a závaží na kola

Omezovací drát k ohraničení plochy.
ARB 151 150 m (na cívce), Ø 3,4 mm,
vhodné do délky 650 m
Obj. č.

0000 400 8633

2 026 Kč

ARB 501 500 m (na cívce), Ø 3,4 mm
vhodné do délky 850 m
Obj. č.

0000 400 8626

5 965 Kč

AFN 075
Kolíky k upevnění omezovacího
drátu, balení 75 kusů.

Obj. č.

6301 007 1011

309 Kč

ADV 010
Elektrický konektor k
propojení omezovacího
drátu, balení 10 kusů.
Obj. č.

6909 007 1091

325 Kč

ALM 030
Delší nůž (30 cm),
určen pro modely RMI 6.

Obj. č.

6909 007 1022

1 002 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Použitelné u konstrukční řady RMI 4 od generace .1 (vývojové číslo).
Použitelné u konstrukční řady RMI 5 pro generaci .0 (vývojové číslo).
Ke zjištění vhodného příslušenství zkontrolujte prosím typové označení
a vývojové číslo na výkonovém štítku Vašeho přístroje.

Dokovací stanice

Kola s trakčním profilem

Doplňková dokovací stanice k
nabíjení akumulátorů, lze ji umístit
na ploše trávníku nebo mimo ni.

Hnací kolo pro lepší –
průchodnost v terénu, 2 kusy.

ADO 401 ① pro modely RMI 4 a RMI 5
Obj. č.
6909 430 9620
ADO 601 ② pro modely RMI 6
Obj. č.
6909 430 9625
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9 350 Kč

ART 220 pro modely RMI 4 a RMI 5
Obj. č.
6909 700 0425

810 Kč

10 962 Kč

ART 240 pro modely RMI 6
Obj. č.
6909 700 0412

968 Kč

AIP 602
NOVINKA
Servisní kit Care & Clean
¡MOW® & sekačka

Sluneční stříška Protect
pro nabíjecí stanici, jako volitelná
ochrana robotických sekaček
před sluncem. S integrovaným
sklápěcím mechanismem.
Obj. č.

6909 780 5401

Sada pro čištění a péči o sekačky iMOW® a sekačky na trávu.
Pro účinné čištění krytu, žací jednotky a dokovací stanice
iMOW®.

4 515 Kč

AVS 100③
Těžká přední kola pro obzvláště
hrbolatý terén. Pro řadu RMI 4 a
RMI 6.
Obj. č.

6909 007 1052

Servisní kit Care & Clean iMOW®
& sekačka – standardní balíček
1 × Multiclean, 500 ml
1 × čisticí kartáč se škrabkou
1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)

Obj. č.

1 551 Kč

Profesionální tip
Využijte instalační servis našich autorizovaných odborných
prodejců STIHL! Na přání pro Vás může položit omezovací
drát, umístit dobíjecí stanici, sestavit plán sečení
a odpovídajícím způsobem naprogramovat Vaši robotickou
sekačku iMOW®. Potřebuje Vaše iMOW® opravu nebo
údržbu? I zde Vám poskytne pomoc Váš kompetentní
odborný prodejce STIHL! Značkového prodejce STIHL
nejpohodlněji naleznete zde: https://www.stihl.cz/prodejci.aspx

② Použitelné u konstrukční řady RMI 6 od generace .1 (vývojové číslo).
Ke zjištění vhodného příslušenství zkontrolujte prosím typové označení
a vývojové číslo na výkonovém štítku Vašeho přístroje.
③ Použitelné pouze pro RMI 4 a RMI 6 generace. 0 (vývojové číslo).
Pro určení vhodného příslušenství zkontrolujte typové označení a evoluční
číslo na typovém štítku jednotky.

0782 516 8600

Informace o ceně na prodejně
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

Maximální plocha trávníku ② (m2)

Maximální sklon svahu (%)

Šířka záběru při sečení (cm)

Doba sečení ③
(průměrně hodin za týden)

Jmenovitý výkon (W)

Pracovní otáčky (ot./min)

25 990 Kč

800

35

20

20 – 60
(v několika stupních)

16

60

4 450

RMI 422 P ⑥

33 790 Kč

1 500

40

20

20 – 60
(v několika stupních)

25

60

4 450

RMI 422 PC ⑥

38 990 Kč

1 700

40

20

20 – 60
(v několika stupních)

28

60

4 450

RMI 522 C ⑥

50 550 Kč

2 100

40

20

20 – 60
(v několika stupních)

35

60

4 450

RMI 632 ⑦

54 550 Kč

3 000

45

28

20 – 60
(v několika stupních)

35

120

3 150

RMI 632 P ⑦

60 850 Kč

4 000

45

28

20 – 60
(v několika stupních)

40

185

3 150

RMI 632 PC ⑦

67 080 Kč

5 000

45

28

20 – 60
(v několika stupních)

50

185

3 150

Výška sečení (mm)

Doporučená prodejní cena vč. DPH ①
RMI 422 ⑥

Robotické sekačky

Doporučená prodejní cena vč. DPH
⬤ Sériově
C = komunikace
P = výkonný model

① Náklady na instalaci (obvodový drát a vedení kabeláže)
nejsou zahrnuty v pořizovací ceně robotické sekačky iMOW®

② Při ideálních podmínkách (žádné překážky, jednoduchá
geometrie a malé sklony v zahradě, mírný růst trávy)
③ Při ideálních podmínkách (žádné překážky, jednoduchá
geometrie a malé sklony v zahradě, mírný růst trávy),
vztaženo na uvedenou maximální plochu

Hmotnost ④ (kg)

Hladina akustického výkonu tlaku
LwA (dB(A))

Hladina akustického tlaku tlaku LpA
(dB(A))

Faktor nejistoty Hladina akustického tlaku
KpA ⑤ (dB(A))

Hladina akustického výkonu výkonu
LwA + KwA ⑤ (dB(A))

Přímá jízda k dobíjecí stanici

Pohyblivá kapota se snímači

Mulčovací žací ústrojí

Vyjímatelná ovládací konzole

Přístup k aplikaci

Adaptive Slope Speed

Dynamický vyžínací plán

Lithium-iontový

9,0

60

49

2

62

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

Lithium-iontový

10,0

60

49

2

62

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

Lithium-iontový

10,0

60

49

2

62

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

Lithium-iontový

10,0

60

52

2

62

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

⬤

Lithium-iontový

14,0

59/64⑧

48/53⑧

3/3⑧

62/67⑧

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

Lithium-iontový

15,0

59/64⑧

48/53⑧

3/3⑧

62/67⑧

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

Lithium-iontový

15,0

59/64⑧

48/53⑧

3/3⑧

62/67⑧

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

④ Hmotnost včetně baterie
⑤ Faktory nejistoty KwA / KpA podle směrnice 2006 / 42 / ECRS
⑥ Není regulováno směrnicí o hluku zařízení 2000 / 14 / EC,
faktor nejistoty KwA 2 dB(A) podle směrnice 2006 / 42 / ECRS

⑦ Není regulováno směrnicí o hluku zařízení 2000 / 14 / EC,
faktor nejistoty KwA 3 dB(A) podle směrnice 2006 / 42 / ECRS
⑧ Nyto hodnoty emise zvuku platí pro modely RMI 632, RMI 632 P a RMI 632 PC,
pokud místo standardního vybavení je příslušenství ALM 030 (obj. č. 6909 007 1022)
nebo pokud je instalován nůž 30 cm (objednací číslo 6909 007 1004).

Sečení a péče o zeleň

163

Typ akumulátoru

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

SEKAČKY DETAILNĚ
ƒ
05 Snadné ovládání

03 Úspornější provoz

01 Účinnější pohon nože

06 Jednoduchá
manipuLAce

02 Přesné sečení

04 Pohodlné nastavování

Technika

Pohodlí

01 Přímý pohon nože
Přímý pohon motoru se stará o účinné využití energie
a tím i o vyšší plošný výkon na jedno nabití.

05 Komfortní jednodílné vodicí držadlo
Sklopné komfortní jednodílné vodicí držadlo zaručuje
snadnou manipulaci při sečení a snadné vyjímání
sběrného koše na trávu. Kromě toho sekačka při
skladování a přepravě nezabere tolik prostoru. Držadlo
lze bez použití nástrojů nastavit podle výšky uživatele.

02 Nůž s optimálním prouděním
Nůž s optimálním prouděním profukuje trávu jen takovým
množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Díky minimálnímu
odporu je dosaženo větší výdrže na jedno nabití. Integrovaný bod ohybu na noži chrání klikový hřídel před
poškozením.
03 Režim Eco
Se zapnutým režimem Eco jsou otáčky motoru sekačky
automaticky regulovány podle toho, kolik výkonu je
potřeba právě dodat. Akumulátorové sekačky STIHL
se proto vyznačují mimořádně nízkou spotřebou energie
a na jedno nabití zvládnou posekat větší plochy.

06 Sklopný sběrný koš na trávu
s indikátorem naplnění
Plastový sběrný koš na trávu se díky sklopnému mechanismu mimořádně snadno otevírá a vyprazdňuje. Proudění
vzduchu při sečení navádí posečenou hmotu
do sběrného koše a stará se o dobré využití kapacity
koše. Lamely nacházející se v koši odvádí vzduch bočními
otvory směrem k zemi. Uživatel i sekačka jsou tak chráněni
před zvířenými nečistotami. Správný čas k vyprázdnění
koše je signalizován indikátorem naplnění.

04 Centrální nastavení výšky sečení
Vícestupňové centrální nastavení výšky sečení se díky
pružinovému odlehčení provádí velmi snadno. Aktuálně
nastavenou výšku lze odečíst na stupnici.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
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Benzinová
sekačka
série 2
ƒ
RM 248 T
139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 k • 28,0 kg ①

● Pro zahrádkáře a soukromé uživatele
● Praktické sekačky na trávu pro středně
velké plochy

Benzinová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké
plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné
držadlo a 1rychlostní pohon kol pro komfortní práci. Včetně
sběrného koše na trávu o objemu 55 l.

11 590 Kč
Další verze: RM 248 viz tabulka strana 176

● Kvalitní sečení i dobrý sběrací výkon
● Účinné benzinové motory
● Jednoduchá robustní konstrukce

RM 253 T
139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 k • 29,0 kg ①

Benzinová sekačka se šířkou záběru 51 cm pro středně velké
a velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení,
sklopné držadlo a 1rychlostní pohon kol pro komfortní práci.
Včetně sběrného koše na trávu o objemu 55 l.

14 280 Kč

Vhodné příslušenství
Naleznete od strany 174

Doporučená prodejní cena vč. DPH
T = 1-rychlostní pohon kol ① Čistá hmotnost bez provozních látek

Sečení a péče o zeleň

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

Benzinové
sekačky
série 4
ƒ

RM 443 T
139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 k • 27,0 kg ①

● Pro zahradníky, kteří se svému koníčku
věnují ve volném čase a soukromé
uživatele se zvýšenými nároky
● Střední a větší plochy
● Se šířkou záběru při sečení 41 a 46 cm

Kompaktní benzinová sekačka se šířkou záběru při sečení
41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky
sečení, extra měkká rukojeť, rychloupínací páka, kola
s lehkým chodem a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou práci.
Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů
s indikátorem naplnění.

14 190 Kč

● Výkonné motory
● Skříň z polymeru s dlouhou životností

Doporučená prodejní cena vč. DPH

RM 448 TC
139 cm3 • 2,1 kW / 2,8 k • 28,0 kg ①

Robustní benzinová sekačka se šířkou záběru při sečení 46 cm
pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení,
komfortní jednodílné vodicí držadlo výškově nastavitelné ve
2 stupních, kola s lehkým chodem a 1stupňový pohon kol pro
pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu
o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

16 490 Kč

Strana
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Servisní kit Care & Clean
¡MOW® & sekačka
Pro optimální péči a čištění Vaší robotické sekačky iMOW®
nebo sekačky. Dodává se jako standardní balíček se STIHL
Multiclean, čisticím kartáčem a utěrkou z mikrovlákna.

Další verze: RM 448 TX viz tabulka strana 176

C = komfortní verze
T = 1rychlostní pohon kol

V = Pohon kol Vario
X = model v provedení Economy

① Čistá hmotnost bez provozních látek
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Benzinová
sekačka
série 5
ƒ

RM 545 T
166 cm3 • 2,6 kW / 3,5 k • 30,0 kg ①

● Pro náročné soukromé uživatele
● K sečení větších ploch
● Kompaktní a výkonné

Kompaktní, robustní a výkonná benzinová sekačka se šířkou
záběru při sečení 43 cm pro středně velké plochy. Centrální
nastavení výšky sečení, sklopné držadlo výškově nastavitelné
ve 3 stupních a 1 stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní
práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu
60 litrů s indikátorem naplnění.

● S jednostupňovým pohonem nebo
pohonem Vario
● K dostání i s elektrickým startováním

18 280 Kč
Další verze: RM 545 viz tabulka strana 176

● Skříň ze zvlášť nárazuvzdorného
polymeru

RM 545 VE
166 cm3 • 2,6 kW / 3,5 k • 31,0 kg ①

Kompaktní, robustní a vysoce výkonná benzinová sekačka
se šířkou záběru 43 cm pro středně velké plochy trávníku.
Centrální nastavení výšky sečení, ve 3 výškách nastavitelná
sklopná vodicí rukojetí, a také pohon kol Vario pro komfortní
a efektivní práci. Motor s funkcí elektrické startování. Včetně
sklopného sběrného koše na trávu o objemu 60 l s indikátorem
stavu naplnění.

23 190 Kč
Další verze: RM 545 V, RM 545 VM viz tabulka strana 176

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Čistá hmotnost bez provozních látek
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Benzinová
sekačka
série 6
ƒ

RM 650 T
173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 k • 45,0 kg ①

● Pro náročné soukromé uživatele
a správce pozemků
● K sečení velkých ploch
● Funkce 3v1 k sečení, mulčování a sběru

Výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru při sečení
48 cm pro větší plochy. Multi-nůž k sečení, sběru a mulčování.
Centrální nastavení výšky sečení, komfortní jednodílné vodicí
držadlo s extra měkkou rukojetí a 1stupňový pohon kol pro
pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše
na trávu o objemu 70 litrů s indikátorem naplnění.

22 570 Kč

● Výkonné motory
● Skříň z hliníku s dlouhou životností

Další verze: RM 650 V viz tabulka strana 176

RM 655 VS
173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 k • 50,0 kg ①

Výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru 53 cm pro velké
plochy trávníku. Multi-nůž k sečení, sbírání a mulčování. Spojka
k zabrzdění nože, centrální nastavení výšky sečení, komfortní
vodicí držadlo s extra měkkou rukojetí a pohon kol Vario pro
komfortní a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše
na trávu o objemu 70 l s indikátorem stavu naplnění.

33 550 Kč
Další verze: RM 655 V viz tabulka strana 176

E = elektrický start
M = mulčování
S = nožová brzda-spojka

T = 1rychlostní pohon kol
V = Pohon kol Vario

Sečení a péče o zeleň

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Benzinové
sekačky
série R
ƒ

RM 2 RT
149 cm3 • 2,2 kW / 3,0 k • 30,0 kg ①

● Pro náročné soukromé uživatele i
profesionály
● Mulčovací sekačky pro speciální
účely použití

Dobře ovladatelná, efektivní benzinová mulčovací sekačka
se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku.
Nastavení výšky sečení nastavením jednotlivých kol, extra
měkká rukojeť a pohon předních kol umožňuje komfortní
práci. Snadné sklopení vodicí rukojeti pomocí rychloupínačů
Quick-Fix a díky tomu snadnější přeprava. Sklopné držadlo.

● Určené pro velmi efektivní mulčování,
bez možnosti použití sběrného koše

14 410 Kč

RM 4 RT
149 cm3 • 2,2 kW / 3,0 k • 36,0 kg ①

Speciální benzínová mulčovací sekačka s šířkou záběru 53 cm
pro velké trávníky. Centrální nastavení výšky sečení, extra
měkká rukojeť a pohon kol je zárukou pohodlné práce. Snadná
přeprava díky sklopným řidítkům se systémem Quick-Fix.

20 070 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH

R = speciální mulčovací sekačka
T = 1rychlostní pohon kol
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Akumulátorové
sekačky
ƒ

RMA 235

③

36 V • 14,0 kg ②

● Pro zahradníky, kteří se svému koníčku
věnují ve volném čase a majitele zahrad
● Nízká provozní hlučnost a nulové emise
díky lithium-iontovým akumulátorům STIHL

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se
šířkou záběru 33 cm pro malé plochy trávníku. Automatická
regulace otáček a také aerodynamické nože se starají
o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení.
Ve 2 výškách nastavitelná a sklápěcí vodicí rukojeť.
Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 l
s indikátorem stavu naplnění.

● Mimořádně snadné a obratné manévrování

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

5 390 Kč

● Flexibilní pohyb bez omezujícího kabelu

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

8 960 Kč

NOVINKA
RMA 248

③

36 V • 21,0 kg ②

Snadno ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru
46 cm pro malé plochy trávníku v oblastech citlivých na hluk.
S motorem EC a trvale aktivním ekologickým režimem pro
prodlouženou dobu provozu akumulátoru. Centrální nastavení
výšky sečen, sklopné držadlo, pohodlně ovladatelná oblouková
rukojeť k zastavení motoru, robustní skříň z ocelového plechu
a přídavný prostor pro přepravu akumulátoru. Včetně sběrného
koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 248 bez akumulátoru a nabíječky

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Hmotnost bez baterie
③ Vysvětlení symbolů na straně 386

10 590 Kč

Sečení a péče o zeleň

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

172
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RMA 339 C

②

RMA 443 PV

②

36 V • 16,0 kg ①

36 V • 24,0 kg ①

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou
záběru 37 cm pro malé a středně velké plochy trávníku.
Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se
starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení
a výškově nastavitelné a sklopné komfortní jednodílné vodicí
držadlo. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu
40 l s indikátorem stavu naplnění.

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru
41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky
sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodicí
držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu.
Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální
rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodicím
držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory
pro 2 akumulátory k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného
sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu
naplnění.

RMA 339 C bez akumulátoru a nabíječky

9 470 Kč
14 270 Kč

Sada RMA 339 C s AK 30 a AL 101
Další verze: RMA 339 viz tabulka strana 178

NOVINKA
RMA 253

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

17 190 Kč

Sada RMA 443 PV s AP 200 a AL 300

21 810 Kč

Další verze: RMA 443, RMA 443 C viz tabulka strana 178

②

RMA 448 PV

②

36 V • 23,0 kg ①

36 V • 24,0 kg ①

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm pro menší
plochy trávníku v oblastech citlivých na hluk. S motorem EC
a trvale aktivním ekologickým režimem pro prodlouženou
dobu provozu akumulátoru. Centrální nastavení výšky sečen,
sklopné držadlo, pohodlně ovladatelná oblouková rukojeť
k zastavení motoru, robustní skříň z ocelového plechu a
přídavný prostor pro přepravu akumulátoru. Včetně sběrného
koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm
pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky
sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodicí
držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu.
Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální
rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním
vodicím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními
prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně
sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem
stavu naplnění.

12 120 Kč

RMA 253 bez akumulátoru a nabíječky

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky
Sada RMA 448 PV s AP 300 a AL 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH

C = komfortní verze
P = výkonný model
V = pohon Vario

① Hmotnost bez baterie
② Vysvětlení symbolů na straně 386

17 990 Kč
23 690 Kč
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Elektrické
sekačky
ƒ

RME 235
1,2 kW • 13,0 kg

● Pro soukromé uživatele
● K péči o malé a střední plochy

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru
při sečení 33 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky
sečení a sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 2 stupních
pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na
trávu o objemu 30 litrů s indikátorem naplnění.

● Výkonné elektromotory

4 190 Kč

● Nízká provozní hlučnost
● Nízká hmotnost pro snadnou přepravu

RME 339
1,2 kW • 15,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru
při sečení 37 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky
sečení pro pohodlné ovládání. Včetně sklopného sběrného
koše na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění.

6 260 Kč

Sečení a péče o zeleň

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
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Příslušenství
k sekačkám
ƒ

RME 443
1,5 kW • 19,0 kg

Výkonná elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení
41 cm pro malé a středně velké plochy. Centrální nastavení
výšky sečení a sklopné, vodicí držadlo pro pohodlnou práci.
Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů
s indikátorem naplnění.

7 290 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH

● Sada pro přestavbu k mulčování a sběru
● Výbava k usnadnění práce

Sečení a péče o zeleň

NOVINKA
Servisní kit Care & Clean
¡MOW® & sekačka

Mulčovací Servisní kit
Mulčovací Servisní kit s Multi-nožem
a mulčovací vložkou. Při výběru
vhodné mulčovací soupravy pro
Vaši sekačku se prosím řiďte
pokyny pod čarou.

Sada pro čištění a péči o sekačky iMOW® a zahradní sekačky na
trávu. Pro účinné čištění krytu, žací jednotky a dokovací stanice
iMOW®.

AMK 039 pro modely série 3 se šířkou záběru 37 cm
Obj. č.
6909 007 1081

1 162 Kč

AMK 043 pro modely série 4 se šířkou záběru 41 cm ①
Obj. č.
6909 007 1083

1325 Kč

NOVINKA
AMK 443 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4
se šířkou záběru 41 cm ②
Obj. č.
6909 007 1038

1 342 Kč

AMK 045 pro modely série 5 se šířkou záběru 43 cm
Obj. č.
6909 007 1047

1 486 Kč

AMK 048 pro modely série 4 se šířkou záběru 46 cm ③
Obj. č.
6909 007 1034

1 420 Kč

NOVINKA
AMK 448 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4
se šířkou záběru 46 cm ④
Obj. č.
6909 007 1039

1 439 Kč

Servisní kit Care & Clean iMOW®
& sekačka – standardní balíček
1 × Multiclean, 500 ml
1 × čisticí kartáč se škrabkou
1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)

Obj. č.

Sada nože
Lepší výsledky při sběru posečené
trávy za těžších podmínek.
ACK 050 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 48 cm
Obj. č.

6909 007 1036

1 068 Kč

ACK 055 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 53 cm
Obj. č.

6909 007 1037

1 162 Kč

① Nelze použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
② Použitelné jen pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
③ Nelze použít pro modely série 2 a akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435
④ Použitelné jen pro akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435

0782 516 8600

Informace o ceně na prodejně

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Maximální sečená plocha … (m2)

Šířka záběru při sečení (cm)

Výška sečení (mm)

Mulčovací funkce

Sběrný koš na trávu (l)

Pohon (km/h)

RM 248

8 590 Kč

1 200

46

25 – 75 (7-stupňů, centrální)

–

55

–

RM 248 T

11 590 Kč

1 200

46

25 – 75 (7-stupňů, centrální)

–

55

T / 3,7

RM 253 T

14 280 Kč

1 800

51

25 – 75 (7-stupňů, centrální)

–

55

T / 3,7

RM 443 T

14 190 Kč

1 200

41

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

T / 3,5

RM 448 TX

13 690 Kč

1 200

46

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

T / 3,5

RM 448 TC

16 490 Kč

1 200

46

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

T / 3,5

RM 545 T

18 280 Kč

1 200

43

25 – 80 (7-stupňů, centrální)

•

60

T / 3,6

RM 545 V

19 330 Kč

1 200

43

25 – 80 (7-stupňů, centrální)

⬤

60

V / 2,2 – 3,8

RM 545 VM

20 060 Kč

1 200

43

25 – 80 (7-stupňů, centrální)

⬤

60

V / 2,2 – 3,8

RM 545 VE

23 190 Kč

1 200

43

25 – 80 (7-stupňů, centrální)

•

60

V / 2,2 – 3,8

RM 650 T

22 570 Kč

2 000

48

25 – 85 (7-stupňů, centrální)

⬤

70

T / 3,5

RM 650 V

23 710 Kč

2 000

48

25 – 85 (7-stupňů, centrální)

⬤

70

V / 2,6 – 4,6

RM 655 V

27 490 Kč

2 500

53

25 – 85 (7-stupňů, centrální)

⬤

70

V / 2,6 – 4,6

RM 655 VS

33 550 Kč

2 500

53

25 – 85 (7-stupňů, centrální)

⬤

70

V / 2,6 – 4,6

RM 2 RT

14 410 Kč

1 500

46

28 – 85 (4-stupňů, na nápravě)

⬤

–

T / 3,5

RM 4 RT

20 070 Kč

2 500

53

30 – 70 (5-stupňů, centrální)

⬤

–

T / 4,9

Benzinové sekačky série 2

Benzinové sekačky série 4

•
•
•

Benzinové sekačky série 5

Benzinové sekačky série 6

Benzinové sekačky série R

⬤ Sériově
Možnost dodatečného
vybavení (příslušenství)

•

Výbava motorů
SC = SmartChoke (automatický sytič)
OHV/DOV = ventily v hlavě válců
B&S = Briggs&Stratton

C = komfortní verze
E = elektrický start
M = mulčování

S = nožová brzda-spojka
T = 1rychlostní pohon kol
V = pohon kol Vario

X = model v provedení Economy
Y = hydrostatický pohon kol

Zdvihový objem (cm3)

NennVýkon (kW / k)

Pracovní otáčky (ot./min)

Hmotnost ① (kg)

Garantovaná hladina
akustického výkonu (dB(A))

Změřená hladina
akustického tlaku (dB(A))

Nejistota hladina
akustického tlaku ② (dB(A))

Hodnota vibrací (m/s2)

Nejistota hodnota
vibrací K ② (m/s2)

Komfortní jednodílné vodicí
držadlo

Sklopný sběrný koš na trávu

Centrální nastavení výšky sečení

Extra měkká rukojeť

Multi-nůž

Brzda/spojka nože

STIHL EVC 200

139

2,1 / 2,8

2 800

26,0

96

83

2

2,8

1,4

–

–

⬤

–

–

–

STIHL EVC 200

139

2,1 / 2,8

2 800

28,0

94

80

2

2,8

1,4

–

–

⬤

–

–

–

STIHL EVC 200

139

2,1 / 2,8

2 800

29,0

97

84

2

5,5

2,2

–

–

⬤

–

–

–

STIHL EVC 200 C

139

2,1 / 2,8

2 800

27,0

93

80

2

4,4

2,2

–

⬤

⬤

⬤

–

–

STIHL EVC 200 C

139

2,1 / 2,8

2 800

27,0

95

82

2

5,0

2,5

–

⬤

⬤

⬤

–

–

STIHL EVC 200 C

139

2,1 / 2,8

2 800

28,0

95

82

2

3,8

1,9

⬤

⬤

⬤

–

–

–

STIHL EVC 300

166

2,6 / 3,5

2 800

30,0

94

80

2

5,3

2,12

–

⬤

⬤

–

–

–

STIHL EVC 300

166

2,6 / 3,5

2 800

31,0

94

80

2

5,3

2,12

–

⬤

⬤

–

–

–

STIHL EVC 300

166

2,6 / 3,5

2 800

31,0

94

80

2

5,3

2,12

–

⬤

⬤

–

⬤

–

STIHL EVC 300 E

166

2,6 / 3,5

2 800

31,0

95

81

2

5,0

2,5

–

⬤

⬤

–

–

–

Kohler série HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2 800

45,0

95

81

2

3,4

1,7

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

Kohler série HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2 800

46,0

95

81

2

3,4

1,7

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

Kohler série HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2 800

46,0

98

84

2

3,4

1,7

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

Kohler série HD 775 OHV SC

173

2,6 / 3,5

2 800

50,0

98

84

2

3,8

1,9

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

Kohler série HD 675 OHV SC

149

2,2 / 3,0

2 800

30,0 ①

94

81

2

5,90

2,36

–

–

⬤

–

–

–

2 800

30,0 ①

94

82

1

3,33

1,67

–

–

⬤

–

–

–

Kohler série HD 675 OHV SC

149

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU

2,2 / 3,0

Sečení a péče o zeleň
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Typ motoru

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

Výška sečení (mm)

Mulčovací funkce

Sběrný koš na trávu (l)

Pohon (km/h)

–

33

25 – 65 (5-stupňů, centrální)

–

30

–

300 ①

33

25 – 65 (5-stupňů, centrální)

–

30

–

10 590 Kč ⑤

–

46

25 – 75 (7-stupňů, centrální)

–

55

–

RMA 339

8 050 Kč ⑤

–

37

30 – 70 (5-stupňů, centrální)

40

–

Sada RMA 339
s AK 20 + AL 101

11 820 Kč

250 ①

37

30 – 70 (5-stupňů, centrální)

40

–

RMA 339 C

9 470 Kč ⑤

–

37

30 – 70 (5-stupňů, centrální)

40

–

Sada RMA 339 C
s AK 20 + AL 101

14 270 Kč

250 ①

37

30 – 70 (5-stupňů, centrální)

40

–

12 120 Kč ⑤

–

51

25 – 75 (7-stupňů, centrální)

55

–

RMA 443

12 790 Kč ⑥

–

41

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

–

Sada RMA 443
s AP 200 + AL 101

17 330 Kč

360 ①

41

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

–

RMA 443 C

14 590 Kč ⑤

–

41

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

–

Sada RMA 443 C
s AP 200 + AL 101

19 130 Kč

360 ①

41

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

–

RMA 443 PV

17 190 Kč ⑤

–

41

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

V / 2,0 – 4,5

21 810 Kč

420 ①

41

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

V / 2,0 – 4,5

17 990 Kč ⑤

–

46

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

V / 2,0 – 4,5

23 690 Kč

400 ①

46

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

V / 2,0 – 4,5

RME 235

4 190 Kč

300

33

25 – 60 (5-stupňů, centrální)

30

–

RME 339

6 260 Kč

500

37

30 – 70 (5-stupňů, centrální)

40

–

RME 443

7 290 Kč

600

41

25 – 75 (6-stupňů, centrální)

55

–

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Šířka záběru při sečení (cm)

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

Maximální sečená plocha … (m2)
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Akumulátorové sekačky
RMA 235

5 390 Kč ⑤

Sada RMA 235
s AK 20 + AL 101

8 960 Kč

RMA 248

RMA 253

NOVINKA

NOVINKA

Sada RMA 443 PV
s AP 200 + AL 300
RMA 448 PV
Sada RMA 448 PV
s AP 300 + AL 300

•
•
•
•
–

•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrické sekačky

⬤ Sériově
Možnost dodatečného
vybavení (příslušenství)

•

C = komfortní verze
P = výkonný model
V = pohon kol Vario

–

•
•

Jmenovitý výkon (kW / k)

Pracovní otáčky (ot./min)

Hmotnost (kg)

Garantovaná hladina
akustického výkonu (dB(A))

Změřená hladina
akustického tlaku (dB(A))

Nejistota hladina
akustického tlaku ② (dB(A))

Hodnoty vibrací (m/s2)

Nejistoty hodnoty
vibrací ② (m/s2)

Eco-Modus

Komfortní jednodílné vodicí
držadlo

Sklopný sběrný koš na trávu

Centrální nastavení výšky sečení

Multi-nůž

AK Systém

–

–

3 400

14,0 ③

89

76

2

1,80

0,90

⬤⑥

–

⬤

⬤

⬤

AK Systém

–

–

3 400

15,0 ④

89

76

2

1,80

0,90

⬤⑥

–

⬤

⬤

⬤

AK Systém

–

–

3 200

21,0 ③

96

83

2

1,80

0,90

⬤⑥

–

⬤

⬤

⬤

90

76

2

1,60

0,80

⬤

–

⬤

⬤

⬤

AK Systém

–

–

3 350

14,0 ③

AK Systém

–

–

3 350

15,0 ④

90

76

2

1,60

0,80

⬤

–

⬤

⬤

⬤

AK Systém

–

–

3 350

16,0 ③

90

76

2

1,60

0,80

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

AK Systém

–

–

3 350

17,0 ④

90

76

2

1,60

0,80

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

AP Systém

–

–

3 200

23,0 ③

96

81

2

1,80

0,90

⬤⑥

–

⬤

⬤

⬤

91

78

2

2,20

1,10

⬤

–

⬤

⬤

⬤

AP Systém

–

–

3 150

20,0 ③

AP Systém

–

–

3 150

21,0 ③

92

78

2

1,80

0,90

⬤

–

⬤

⬤

⬤

AP Systém

–

–

3 150

21,0 ③

91

78

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

AP Systém

–

–

3 150

22,0 ④

91

78

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

AP Systém

–

–

3 150

24,0 ③

91

77

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

AP Systém

–

–

3 150

25,0 ③

91

77

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

AP Systém

–

–

3 150

24,0 ③

95

82

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

AP Systém

–

–

3 150

26,0 ③

95

82

2

1,80

0,90

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

1 200

3 200

13,0

93

80

2

1,4

0,70

–

–

⬤

⬤

–

–

–

1 200

3 200

14,0

93

79

1

0,82

0,41

–

–

⬤

⬤

–

–

–

1 500

2 900

19,0

96

82

2

1,4

0,70

–

–

⬤

⬤

–

① Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru za optimálních podmínek kromě typu použitého
akumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon také další faktory, jako např.
charakter travnaté plochy (překážky, tvar plochy), výška, hustota a vlhkost trávy, pracovní tempo,
mulčování atd. Dobíjením během sečení nebo použitím více akumulátorů lze plošný výkon navýšit.
② Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU

③ Čistá hmotnost bez provozních látek
④ Hmotnost bez baterie
⑤ Hmotnost včetně baterie, bez nabíječky
⑥ Cena bez baterie a nabíječky
⑦ Ekologický režim nelze vypnout ručně

Sečení a péče o zeleň

Zdvihový objem (cm3)
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Typ motoru / Akumulátorový
systém STIHL

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

Zahradní traktory detailně
ƒ
05 INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
04 Velmi pohodlné sezení
02 Snadná aktivace žacího ústrojí
06 Pohodlné
vyprazdňování koše

03 Přesná práce

01 Konstantní výkon

Technika

Pohodlí

01 Synchronizované žací ústrojí
Oba nože jsou v synchronizovaném žacím ústrojí otočeny
o 90 stupňů. Díky jejich synchronizaci nehrozí vzájemný
kontakt nožů. Výsledkem je konstantní kvalita posečené
plochy a optimální doprava trávy k vyhazovacímu kanálu.

04 ODPRUŽENÉ A NASTAVITELNÉ SEDADLO
Poloha sedadla se dá individuálně přizpůsobit výšce
téměř každého uživatele – bez použití nářadí.
Povrch sedadla je neklouzavý.

02 Elektromagnetická nožová spojka
Z ovládacího panelu lze nože žacího ústrojí snadno
zapnout nebo vypnout.
03 SYSTÉM ZACHYTÁVÁNÍ A VEDENÍ
Zachytává i trávu na okrajích a přivádí ji k nožům. Tak je
možné snadno a velmi přesně posekat hrany trávníku.

05 Specifické jednopedálové OVLÁDÁNÍ
POJEZDU STIHL
Směr jízdy (dopředu popř. dozadu) je možné zvolit volicí
páčkou na sloupku řízení a rychlost plynule nastavit
pomocí plynového pedálu, od stání až po maximální
rychlost. Plynový a brzdový pedál jsou umístěny stejně
jako v autě s automatickou převodovkou.
06 Snadné vyprazdňování koše
Plastový sběrný koš lze vyprázdnit vsedě, přímo ze
sedadla řidiče. Promyšlený design tuto činnost podstatně
ulehčuje a navíc usnadňuje i čištění koše.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
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Zahradní
traktory
řady T4
ƒ
RT 4082
452 cm3 • 8,2 kW / 11,1 k • 203,0 kg ①

● Pro soukromé uživatele a správu
údržby pozemků

Obratný a kompaktní zahradní traktor se snadnou a pohodlnou
obsluhou a vynikající manévrovatelností. Pro údržbu velkých
travních ploch, zejména nepravidelných a s překážkami. Se
speciálním jednopedálovým ovládáním pojezdu STIHL.

● Dobrá manévrovatelnost

86 450 Kč

● Vysoký výkon sečení díky velké
šířce záběru

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Čistá hmotnost bez provozních látek

Sečení a péče o zeleň

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

Zahradní
traktory
řady T5
ƒ

RT 5097
452 m3 • 8,2 kW / 11,1 k • 228,0 kg ①

● Pro soukromé uživatele a správce
pozemků
● Velmi vysoký výkon sečení díky
velké šířce záběru

Výkonný zahradní traktor se snadnou a pohodlnou obsluhou.
Pro péči o velké plochy. Se speciálním jednopedálovým
ovládáním pojezdu STIHL a sběrným košem na trávu o objemu
250 litrů.

92 850 Kč

● Kvalitní jednoválcový motor

Doporučená prodejní cena vč. DPH
L = luxusní vybavení (např. tempomat)
Z = válcový motor STIHL EVC

183

Zahradní
traktory
řady T6
ƒ

RT 6112 ZL
635 cm3 • 12,2 kW / 16,6 k • 268,0 kg ①

● Pro náročné soukromé uživatele
a správce pozemků
● Nejvyšší výkon sečení díky velké
šířce záběru

Výkonný zahradní traktor s mimořádně snadnou a pohodlnou
obsluhou. Pro péči o velmi velké plochy. Se speciálním
jednopedálovým ovládáním pojezdu STIHL a sběrným košem
na trávu o objemu 350 litrů.

143 650 Kč

● Tempomat – od modelu RT 6112 ZL
● Synchronizované žací ústrojí

RT 6127 ZL
764 cm3 • 15,6 kW / 21,2 k • 281,0 kg ①

Výkonný zahradní traktor s mimořádně snadnou a pohodlnou
obsluhou. Pro péči o mimořádně velké plochy. Se speciálním
jednopedálovým ovládáním pojezdu STIHL a sběrným košem
na trávu o objemu 350 litrů.

146 350 Kč

① Čistá hmotnost bez provozních látek

Sečení a péče o zeleň

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

Příslušenství
k zahradním
traktorům
ƒ

● Speciální výbava usnadňující
údržbu trávníku

Mulčovací souprava
S mulčovacím multi-nožem
a mulčovací vložkou.
AMK 082 Multi-nůž mulčovací vložka,
Šířka záběru při sečení 80 cm pro model RT 4082
Obj. č.
6907 007 1024

3 226 Kč

AMK 097 Mulčovací vložka
Šířka záběru při sečení 95 cm pro model RT 5097
Obj. č.
6907 007 1029

1 936 Kč

AMK 127 Mulčovací vložka
Šířka záběru při sečení 110 cm a 125 cm pro modely série 6
Obj. č.
6907 007 1032

2 258 Kč

● Možnost zimního použití
● K ochraně před působením
povětrnostních podmínek

Sněhové řetězy
Pro bezpečnou jízdu na sněhu.
ASK 018 pro RT 5097
Obj. č.
6907 730 3432

2 644 Kč

ASK 020 pro RT 6112 ZL a RT 6127 ZL
Obj. č.
6907 730 3437

3 226 Kč

Deflektor
Pro zadní vyhazování
posečené hmoty.
ADF 400 pro RT 4082
Obj. č.
6907 760 6926

3 226 Kč

ADF 500 pro sérii T5 a T6
Obj. č.
6907 760 6931

3 226 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Cena bez zahradního traktoru a sněhových řetězů
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AAW 012
Zimní akumulátor pro
všechny zahradní traktory.

Obj. č.

SADA NA ODKLÍZENÍ SNĚHU

6 127 Kč

AGW 098

Sněhová radlice se snadným a pohodlným výškovým
a bočním seřízením ze sedadla.
ASP 125 Sněhová radlice se záběrem 125 cm
pro série T4, T5 a T6
Obj. č.
6907 730 3018

6907 400 1101

26 431 Kč①

Kryt
Při skladování slouží jako
ochrana před prachem a působením
povětrnostních podmínek
AAH 200 pro sérii T4
Obj. č.
6907 900 3506

4 515 Kč

AAH 300 pro sérii T5 a T6
Obj. č.
6907 700 2101

5 224 Kč

Zahradní válec, šířka 98 cm,
pro všechny modely zahradních
traktorů.
Obj. č.

6907 760 3601

8 060 Kč

Sečení a péče o zeleň

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

RT 5097

92 850 Kč

6 000

95

30 – 100

RT 6112 ZL

143 650 Kč

8 000

110

30 – 110

RT 6127 ZL

146 350 Kč

10 000

125

30 – 110

Zdvihový objem (cm3)

35 – 90

Typ motoru

80

Objem nádrže (l)

4 000

Převodovka

Výška sečení (mm)

86 450 Kč

Sběrný koš na trávu (l)

Šířka záběru při sečení (cm)

RT 4082

Mulčovací funkce

Maximální sečená plocha … (m2)

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

186

250

hydrostatická

6

STIHL EVC 4000

452

250

hydrostatická

9

STIHL EVC 4000

452

350

hydrostatická

9

STIHL EVC 7000

635

350

hydrostatická

9

STIHL EVC 8000

764

Zahradní traktory

⬤ Sériově

dodatečného
• Možnost
vybavení (příslušenství)

L = luxusní vybavení (např. tempomat)
Z = 2válcový motor STIHL EVC

•
•
•
•

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU
③ Tyto hodnoty se vztahují na sedadlo/volant

Pracovní otáčky (ot./min)

Rozměry D × Š × V (cm)

Hmotnost ① (kg)

Garantovaná hladina
akustického výkonu (dB(A))
Změřená hladina
akustického tlaku (dB(A))
Nejistota hladina
akustického tlaku ②③ (dB(A))

Hodnoty vibrací (m/s2)

Nejistoty hodnoty vibrací ②③ (m/s2)

1 pedál pojezdu
Synchronizované žací ústrojí
Elektromagnetická nožová spojka
Systém zachytávání a vedení
Odpružené a nastavitelné sedadlo
Snadné vyprazdňování koše
Tempomat

187

8,2 / 11,1
2 700
213 × 90 × 117
203,0
100
86
2
0,60 / 3,00
0,30 / 1,50
⬤
–
⬤
⬤
⬤
⬤
–

8,2 / 11,1
2 700
206 × 98 × 115
228,0
100
86
2
0,98 / 2,60
0,49 / 1,30
⬤
–
⬤
⬤
⬤
⬤
–

12,2 / 16,6
2 700
260 × 117 × 118
268,0
100
86
2
0,50 / 4,40
0,25 / 2,20
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

15,6 / 21,2
2 950
260 × 132 × 118
281,0
105
90
2
0,50 / 4,40
0,25 / 2,20
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤
⬤

Sečení a péče o zeleň

Jmenovitý výkon (kW / k)

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ
DETAILNĚ
ƒ

05 POHODLNÁ
AKTIVACE

03 NÍZKÁ HLUČNOST A
SNADNÁ MANIPULACE

02 Snadné
startování

06 SNADNÉ NASTAVENÍ
HLOUBKY

07 ERGONOMICKÁ PRÁCE
04 INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O TRÁVNÍK
08 SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
01 Robustní a odolné

Technika

Pohodlí

01 Polymerová skříň
Polymerová skříň z velmi kvalitního plastu vyniká lehkostí,
robustností a vysokou odolností proti poškození.

05 Jednoduché zapínání nožů
Snadný přechod z přepravní do pracovní polohy.

02 Motor se systémem lehkého startování
Díky technologii SmartChoke se motor spustí za každé
teploty a s vynaložením minimální síly.
03 TECHNOLOGIE LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ STIHL
Provoz s akumulátory STIHL AK umožňuje komfortní
a tichou práci.
04 VERTIKUTAČNÍ / VYČESÁVACÍ JEDNOTKA
Stabilní nože vertikutační jednotky se starají o efektivní
provzdušňování trávníku. Jejich ostré, robustně
zkonstruované čepele podporují přitom trvale efektivní
výsledky práce. Vyčesávací válec vyčesává šetrně z drnu
svými pružnými prsty odumřelý rostlinný materiál a mech,
aniž by jej přitom nařezával.

06 NASTAVENÍ HLOUBKY PRÁCE
U RL 540 a RLE 540 je možné přizpůsobit hloubku práce
nožů půdě pomocí ergonomicky tvarované otočné rukojeti
na držadle v šesti stupních. U RLA 240 a RLE 240 je
možno hloubku práce plynule nastavit ergonomicky
tvarovaným otočným přepínačem na skříni. Jak vertikutační
jednotku, tak i vyčesávací válec je tak možno přizpůsobit
půdě.
07 VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ VODICÍ DRŽADLO
U RLA 240 a RLE 240 se dá vodicí držadlo pohodlně
nastavit na čtyři různé výšky. Pro snadnou přepravu
a uložení šetřící místo se dá navíc natřikrát složit.
08 SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU
Sběrný koš na trávu o objemu 50 litrů se skládá z textilní
tkaniny odolné proti roztržení. Ocelový rám s rukojetí pro
přenášení zajišťuje stabilitu a umožňuje příjemné nesení.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

189

Provzdušňovače trávníků
a příslušenství
ƒ
RL 540
149,0 cm3 • 2,2 kW / 3,0 k • 33,0 kg ①

● Pro soukromé uživatele

Výkonný benzinový provzdušňovač trávníku k vertikutaci
větších ploch. Pracovní šířka 38 cm, 7 oboustranných řezných
nožů.

16 970 Kč

● K odstranění zplstnatělé trávy a mechu
● Pro zdravý růst trávníku
● Dobrá manévrovatelnost

RLA 240

③

36 V • 15,0 kg ②

Kompaktní akumulátorový vertikutátor k provzdušňování
a vyčesávání menších ploch trávníku. Centrální nastavení
hloubky práce otočným přepínačem na skříni, ve 4 polohách
výškově nastavitelné vodicí držadlo, šířka záběru 34 cm,
16 nožů. Včetně provzdušňovacího válce a sběrného koše na
trávu o objemu 50 litrů.
RLA 240 bez akumulátoru a nabíječky
Sada RLA 240 s AK 30 a AL 101

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Hmotnost bez baterie
③ Vysvětlení symbolů na straně 386

6 510 Kč
11 100 Kč

Sečení a péče o zeleň

Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků
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Robotické sekačky, sekačky, zahradní
traktory a provzdušňovače trávníků

RLE 240

RLE 540

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Kompaktní elektrický provzdušňovač trávníku k vertikutaci
a vyčesávání menších ploch. Pracovní šířka 34 cm, 20 řezných
nožů. Včetně vyčesávacího válce a sběrného koše na trávu.

Účinný elektrický provzdušňovač trávníku k vertikutaci
středně velkých ploch. Pracovní šířka 38 cm, 7 oboustranných
řezných nožů.

4 610 Kč

12 120 Kč

AFK 050
Sběrný koš na trávu o objemu 50 l,
pro modely RL 540 a RLE 540.

1 454 Kč

Maximální sečená plocha … (m2)

Pracovní šířka (cm)

Rozsah pracovní hloubky (mm)

Sběarný koš

6910 700 9601

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obj. č.

16 970 Kč

2.000

38

25, nastavitelné
v 6 stupních

•

6 510 Kč ⑥

–

34

–7,5 až +7,5 mm
centrální, plynulý

⬤

11 100 Kč

500 ⑤

34

–7,5 až +7,5 mm
centrální, plynulý

⬤

RLE 240

4 610 Kč

500

34

–7,5 až +7,5 mm
centrální, plynulý

⬤

RLE 540

12 120 Kč

800

38

25, nastavitelné
v 6 stupních

•

BENZÍNOVÉ PROVZDUŠŇOVAČE
RL 540

AKUMULÁTOROVÉ PROVZDUŠŇOVAČE
RLa 240
Sada RLa 240
s AK 30 a AL 101

ELEKTRICKÉ PROVZDUŠŇOVAČE

Doporučená prodejní cena vč. DPH

⬤ Sériově
Možnost dodatečného
vybavení (příslušenství)

•

Typy motorů
SC = SmartChoke (automatický sytič)
OHV = ventily v hlavě válců

Zdvihový objem (cm3)

Jmenovitý výkon /
jmenovité otáčky ( kW / k)

Jmenovitý výkon (W) /
jmenovité otáčky (ot./min)

Hmotnost (kg)

Hladina akustického výkonu výkonu
LwA (dB(A))

Hladina akustického tlaku tlaku
LpA (dB(A))

Faktor nejistoty akustického tlaku
KpA ① (dB(A))

Hodnota vibrací ahw (m/s2)

Faktor nejistoty K ① (m/s2)

Nastavení pracovní hloubky
na držadle / skříni

Vyčesávací válec

Sečení a péče o zeleň
Typ motoru / akumulátorový systém STIHL
Kohler HD 675 OHV SC

149

2,2 / 3,0

2 800

33,0 ②

94

81

2

4,12

2,06

⬤/–

–

AK Systém

–

–

900 / 3 650

15,0 ③

92

75

3

4,8

2,4

–/⬤

⬤

AK Systém

–

–

900 / 3 650

16,0 ④

92

75

3

4,8

2,4

–/⬤

⬤

–

–

–

1 500 / 4 100

16,0

94

78

3

5,80

2,32

–/⬤

⬤

–

–

–

1 600 / 2 840

28,0

89

72

2

1,95

0,98

⬤/–

–

① Faktory nejistoty KpA / K podle směrnice 2006 / 42 / ECRS
② Čistá hmotnost bez provozních látek
③ Hmotnost bez baterie

④ Hmotnost včetně baterie, bez nabíječky
⑤ Při použití AK 30 na jedno dobití a sečením pouze v jednom směru (ne křížem)
⑥ Cena bez baterie a nabíječky
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Vyžínače a křovinořezy

ZKROTÍ I NEUDRŽOVANOU ZELEŇ.
NAPROSTO SUVERÉNNĚ.
ƒ
Benzínové vyžínače a křovinořezy

195

Akumulátorové motorové vyžínače

202

Elektrické motorové vyžínače

204

Zádové benzinové vyžínače

206

Příslušenství a díly pro
vyžínače a křovinořezy

207

Řezné nástroje a žací struny

214

Příslušenství pro řezné nástroje

222

194

Vyžínače a křovinořezy

Vyžínače a křovinořezy detailně
ƒ
03 Velmi lehké startování

02 Stále plný výkon

01 Silný a úsporný
05 Snadné ovládání

04 Antivibrační
prvky šetřící
síly

Technika

Pohodlí

01 Motor STIHL 2-MIX
Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný.
Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje
ztráty při výplachu, zvyšuje tak výkon a současně snižuje
spotřebu.

03 STIHL ERGOSTART
Zajišťuje komfortní a pohodlné startování, aniž by se
muselo prudce tahat za startovací lanko. Pružina
mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem
přebírá práci při startování.

02 STIHL M-Tronic
STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start již jen
jednu startovací polohu na kombinované ovládací
páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn.
Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí
je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle
v poloze I.

04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Umožňuje komfortnější práci: Tlumící a pružné prvky
snižují přenos vibrací motoru. Standardně se dodává jako
jednobodové a od FS 311 i jako čtyřbodové provedení.
05 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Díky ní je ovládání jednoduché a spolehlivé. Všechny
prvky k ovládání motoru, včetně funkce částečného
zatížení STIHL ECOSPEED, máte v jedné ruce.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

Benzínové
motorové
vyžínače k
udržování
travnatých
ploch
ƒ

195

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

Nejlehčí motorový vyžínač v
programu ﬁrmy STIHL, ideální k
začištění hran trávníků. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť,
motor STIHL 2-MIX, dá se
dovybavit STIHL ElastoStart.

5 220 Kč
● Výkonné lehké stroje určené zejména
pro příležitostné uživatele
● K vyžínání malých zelených ploch
● K dočišťování okrajů trávníku po
plošném sečení
● Snadný start
● Se zahnutým nebo rovným hřídelem

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

Lehký vyžínač v základním
provedení. Multifunkční rukojeť,
řídítková rukojeť, motor STIHL 2-MIX,
jednoduchý nosný popruh.

6 260 Kč

strana
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Servisní kit Care & Clean FS PLUS
Pro optimální péči a čištění vyžínačů a křovinořezů STIHL.
K dostání jako balíček na vyzkoušení
a zvýhodněný balíček.

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu

Sečení a péče o zeleň

Vyžínače a křovinořezy
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Vyžínače a křovinořezy

Benzinové
křovinořezy
pro údržbu
zeleně
ƒ

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

Základní model s motorem
4-MIX® pro péči o pozemky
menšího a středního rozsahu.
Zjednodušené komfortní
startování, řídítková rukojeť,
ovládací rukojeť s tlačítkem Stop,
motor STIHL 4-MIX® se zvětšenou
nádrží pro delší provozní časy,
pružný hnací hřídel, nosný popruh.

● Pro větší zahrady a pozemky

11 370 Kč

● K vyžínání větších travnatých ploch
● Výkonné stroje s možností výměny
řezných nástrojů

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

Benzinové
křovinořezy
pro údržbu
zeleně
ƒ

197

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

Nejlehčí křovinořez v tomto
segmentu. Jednobodový STIHL
antivibrační systém, STIHL
ErgoStart řídítková rukojeť,
ovládací rukojeť s funkcí
částečného zatížení STIHL
ECOSPEED, motor STIHL 2-MIX,
přímá tyč, dvouramenní závěsné
zařízení.

● Výkonné a spolehlivé stroje s dlouhou
životností

12 520 Kč

● K vyžínání středně velkých luk
● K odstraňování plevele

FS 111

● K výřezu náletových dřevin

31,4 cm3 • 1,05 kW / 1,4 k • 5,8 kg ①

● K efektivní likvidaci nežádoucích křovin

Vysoce výkonný křovinořez k
vyžínání tvrdé trávy na větších
plochách. Zjednodušené komfortní
startování, řídítková rukojeť,
ovládací rukojeť s tlačítkem Stop,
motor STIHL 4-MIX® s velkou
nádrží pro dlouhé provozní časy,
pevný hnací hřídel, dvouramenný
nosný popruh.

14 510 Kč

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a jeho krytu

Sečení a péče o zeleň

Vyžínače a křovinořezy
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Vyžínače a křovinořezy

FS 120

FS 131

30,8 cm3 • 1,3 kW / 1,8 k • 6,3 kg ①

36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 k • 5,8 kg ①

Pro práci na větších plochách
a na obtížnějších porostech.
Antivibrační systém STIHL,
STIHL ElastoStart, multifunkční
rukojeť, řidítková rukojeť, nosný
popruh.

Obzvláště výkonný křovinořez k
vyžínání tvrdé trávy na větších
plochách. Zjednodušené komfortní
startování, řídítková rukojeť,
ovládací rukojeť s tlačítkem Stop,
motor STIHL 4-MIX® s velkou
nádrží pro dlouhé provozní časy,
pevný hnací hřídel, dvouramenný
nosný popruh.

10 440 Kč

16 190 Kč

FS 235

FS 240

36,3 cm3 • 1,55 kW / 2,1 k • 6,8 kg ①

37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 k • 7,1 kg ①

Působivý výkon při sečení a
údržbě zeleně. Robustní, vybavené
osvědčeným motorem. STIHL
1-bodový antivibrační systém,
motor STIHL 2-MIX a multifunkční
rukojeť.

Ideální pro zemědělství a zahradnictví.
1-bodový antivibrační systém STIHL,
multifunkční rukojeť, obouruční madlo,
nastavení rukojeti bez použití nářadí,
motor STIHL 2-MIX, rovná násada,
s pevným hnacím hřídelem.

12 520 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH

① Hmotnost s prázdnou nádrží,
bez řezného nástroje a jeho krytu

18 140 Kč

NOVINKA
FS 261
41,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 k • 7,7 kg ①

Ideální pro zemědělství a
zahradnictví. jednobodový
antivibrační systém STIHL, STIHL
ErgoStart, multifunkční rukojeť,
řídítková rukojeť, nastavení polohy
rukojeti bez použití nářadí, motor
STIHL 2-MIX, přímá tyč, pevný
hnací hřídel, dvouramenný nosný
popruh.

Vhodná paliva a maziva
19 330 Kč

Naleznete od strany 300
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Vyžínače a křovinořezy
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Křovinořezy
ƒ

NOVINKA
FS 361 C-EM
37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 k • 8,6 kg ①

Pro vyžínání tuhé trávy. 4 bodový
antivibrační systém STIHL,
STIHL ErgoStart, multifunkční
rukojeť, říditková rukojeť,
nastavení polohy rukojeti bez
použití nářadí, motor STIHL 2-MIX,
STIHL M-Tronic, s univerzálním
popruhem ADVANCE.

● Komfortní, a výkonné
profesionální stroje
● Pro lesníky, krajináře i údržbu
veřejných komunikací
● K odstranění roští a divokého porostu
● Pro velkoplošné žací práce
● Pro pěstební práce v lesnictví

25 330 Kč

NOVINKA
FS 411 C-EM
41,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 k • 8,7 kg ①

Pro vyžínání tuhé trávy. 4 bodový
antivibrační systém STIHL,
STIHL ErgoStart, multifunkční
rukojeť, říditková rukojeť,
nastavení polohy rukojeti
bez použití nářadí, motor
STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic,
s univerzálním popruhem
ADVANCE.

27 610 Kč

Vhodná paliva a maziva
Naleznete OD STRANY 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH

NOVINKA
FS 461 C-EM
45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 k • 8,7 kg ①

Pro náročné vyžínání tvrdé trávy
na větších plochách. 4 bodový
antivibrační systém STIHL, STIHL
ErgoStart, multifunkční rukojeť,
říditková rukojeť, nastavení
polohy rukojeti bez použití nářadí,
motor STIHL 2-MIX, STIHL
M-Tronic, s univerzálním popruhem
ADVANCE.

Strana
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Sada na ochranu obličeje
a sluchu DYNAMIC GB 29 PA
Tlumiče k ochraně sluchu s funkcí
Bluetooth® pro příjemnější práci.

29 830 Kč

NOVINKA
FS 491 C-EM
51,6 cm3 • 2,4 kW / 3,3 k • 9,3 kg ①

Nejsilnější křovinořez od STIHLu.
4 bodový antivibrační systém
STIHL, STIHL ErgoStart,
multifunkční rukojeť, říditková
rukojeť, nastavení polohy
rukojeti bez použití nářadí, motor
STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, s
jednoduchou startovací logikou,
tlačítko Stop, s univerzálním
popruhem ADVANCE.

32 300 Kč

C = Kkomfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chrániče
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Akumulátorové
motorové
vyžínače
ƒ

● Pro příležitostné i profesionální
uživatele

FSA 45

④

18 V • 2,3 kg ①

Kompaktní akumulátorový
vyžínač pro snadné dokončovací
a začišťovací práce v okolí domu.
Integrovaný lithiový akumulátor
(36 Wh) s indikací stavu nabití,
nastavování tyče a obloukové
trubkové rukojeti bez použití
nářadí, nastavitelný pracovní úhel
žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu
vyžínání hran, jednoduchá výměna
nože PolyCut za žací strunu
bez nutnosti výměny žací hlavy,
distanční oblouk pro udržování
vzdálenosti. Nabíjení akumulátoru
145 min / 210 min (80 % / 100 %).

● Lehké a snadno ovladatelné

3 490 Kč

● Nezávislé na elektrické přípojce díky
lithium-iontové technologii
● Zvláště vhodné pro práci v klidových
zónách: kolem nemocnic, škol, hřbitovů
apod.

FSA 57

④

36 V • 2,7 kg ②

Velmi lehký a snadno ovladatelný
akumulátorový vyžínač pro údržbu
trávníku a jeho okrajů v okolí domu.
Záběr 280 mm, nastavitelná délka
tyče stisknutím tlačítka a nastavení
rukojeti bez potřeby nářadí.
Zařízení pro udržování vzdáleností
při sečení okolo překážek jako jsou
stromy či keře.Měkká rukojeť s
optimalizovanými prvky ovládání.
Doplňování žací struny do žací
hlavy AutoCut C3-2 z venku a bez
použití nářadí. Alternativně je k
dostání jako příslušenství žací hlava

FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky
Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101

Doporučená prodejní cena vč. DPH
R = kruhová rukojeť

3 960 Kč
6 610 Kč

FSA 60 R

FSA 90

④

④

36 V • 3,1 kg ②

36 V • 3,2 kg ③

Akumulátorový křovinořez v
moderním designu pro sečení
trávníku a jeho okrajů. Průměr
kruhového záběru 350 mm.
Ergonomická ovládací rukojeť
s plynulou regulací rychlosti,
multifunkční rukojeť, robustní
hliníková hřídel. Zařízení pro
udržováni vzdálenosti při sečeni
okolo překážek, jako jsou stromy
a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2.
Alternativně je k dostání jako
příslušenství žací hlava PolyCut 6-2
s plastovými noži.

Akumulátorový vyžínač k vyžínání
tvrdé trávy na větších plochách.
Průměr kruhového záběru
260 mm, s žacím listem na trávu,
řídítkovou rukojetí, ovládací
rukojetí s funkcí částečné zatížení
STIHL ECOSPEED, dvouramenním
nosným popruhem.

FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

5 390 Kč

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

8 960 Kč

FSA 86 R

IPX4

10 190 Kč

FSA 90 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 135

④

IPX4

36 V • 3,2 kg ②

36 V • 4,9 kg ③

Vysoce výkonný akumulátorový
vyžínač v moderním designu pro
vyžinání okolo překážek a také
kolem stromů a keřů. Průměr
kruhového záběru 350 mm.
Ergonomická ovládací rukojeť
s plynulým ovládáním rychlosti,
kruhová trubková rukojeť,
robustní hliníková tyč, oblouk
pro udržování vzdálenosti
od překážek. Se strunovou
žací hlavou AutoCut C 6-2.
Alternativně je k dostaní jako
příslušenství žací hlava
PolyCut 6-2 s plastovými noži.

Robustní a vysoce výkonný
akumulátorový vyžínač s prostorem
pro akumulátor AP přímo v
nářadí. K vyžínání trávy a křovin
v klidových zónách. Průměr
sečení 260 mm s žacím listem
na trávu, max. průměr sečení
420 mm se strunovou hlavou.
Ergonomická ovládací rukojeť s
třístupňovou předvolbou otáček
a LED indikací a také plynulou
regulací počtu otáček, řídítkovou
rukojetí, dvouramenným nosným
popruhem, vzduchový ﬁltr pro
dlouhou životnost. Mnohostranně
použitelný díky široké nabídce
řezných nástrojů STIHL.

FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

7 430 Kč

FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

Příslušné akumulátory
a další příslušenství
Naleznete od strany 16

① Hmotnost včetně baterie
② Hmotnost bez baterie, s řezným nástrojem a krytem

③ Hmotnost bez baterie, řezného nástroje a kryt
④ Vysvětlení symbolů na straně 386

203

④

14 270 Kč
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Elektrické
vyžínače
ƒ

FSE 31
230 V • 245 W • 2,2 kg ①

Pro údržbu trávníku v malém
rozsahu a začisťovací práce.
Pohodlně nastavitelné madlo i
vyžínací hlava.

1 450 Kč
● Lehcí a snadno použitelní pomocníci
● Pro použití okolo domu a na zahradě,
v dosahu elektrické sítě
● Ideální pro použití v oblastech, které
jsou citlivé na hluk
● Zvláště vhodné k začišťování okolo
kamenů, rostlin, květináčů a hran
trávníků

FSE 52
230 V • 500 W • 2,2 kg ①

Pro údržbu a začišťovací práce
v zahradě u domu. Teleskopické
provedení, trubková rukojeť,
nastavení polohy rukojeti bez
použití nářadí, oblouk pro
udržování vzdálenosti, pod úhlem
nastavitelná hlava převodovky.

2 180 Kč

FSE 60
230 V • 540 W • 3,9 kg ①

Pro dokončování, začišťování
a práce na menších plochách.
kruhová rukojeť, poklepáním
žací hlavy na zem se automaticky
nastaví délka žací struny.

2 910 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem

Sečení a péče o zeleň

FSE 71
230 V • 540 W • 4,0 kg ①

Dokončování, začišťování a práce
na menších plochách. Rukojeť
opatřená měkkým potahem,
trubková rukojeť, ochrana proti
přetížení, klepnutím žací hlavy
o zem se provede automatické
nastavení žací struny.

3 440 Kč
FSE 81
230 V • 1.000 W • 4,7 kg ①

Pro údržbu, začišťování a práce
na menších plochách. Rukojeť
opatřená měkkým potahem,
trubková rukojeť, ochrana proti
přetížení, klepnutím žací hlavy
o zem se provede automatické
nastavení žací struny.

4 270 Kč
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Vyžínače a křovinořezy

Zádové
benzinové
vyžínače
ƒ

FR 235
36,3 cm3 • 1,55 kW / 2,1 k • 10,3 kg ①

● Pro efektivní a pohodlnou práci
na příkrých svazích a v prostorově
stísněných podmínkách
● Zejména vhodný pro vinohrady,
ovocné plantáže a horské louky

Pro sečení v obtížném terénu. Dobře se hodí pro sečení
s kovovým vyžínacím nožem i strunovou vyžínací hlavou.
Kruhová rukojeť s omezovačem kroků, kryt vzduchového ﬁltru
s papírovým ﬁltrem, polstrovaný ergonomický nosný systém.

17 690 Kč

● Komfortní nosný systém
● Ohebná hřídel

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chrániče

Příslušenství
pro vyžínače
a křovinořezy
ƒ

● Příslušenství pro usnadnění práce
a pro lepší ochranu
● Doplňky pro příslušenství pro
nejrůznější speciﬁcké požadavky
zákazníků
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NOVINKA
Servisní kity
Se servisními kitypro benzinové motorové nářadí STIHL
můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu
dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku,
palivový ﬁltr a vzduchový ﬁltr z papíru nebo netkané textilie.
Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám
můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před
nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost
Vašeho motorového nářadí. Kromě univerzálního klíče, který
jste již dostali spolu s Vaším motorovým nářadím STIHL,
nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.
Servisní kit 22 pro HT 75 (výr. číslo stroje < 364897233), BG 75, FC 75, FC 85,
FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (výr. číslo stroje < 364851143),
FS 85 (výr. číslo stroje < 364859627), HL 75
KA 85 (výr. číslo stroje < 364875727),
KM 85 (výr. číslo stroje < 364708793) a
PC 75 (výr. číslo stroje < 364733648)
Obj. č.
4137 007 4100
Servisní kit 23 pro FS 80 (výr. číslo stroje < 364937398),
FS 85 (výr. číslo stroje < 364969370),
HT 75 (výr. číslo stroje < 365049661),
KA 85 (výr. číslo stroje < 365049661),
FR 85, FS 75, FS 80 (výr. číslo stroje < 364938518),
KM 85 (výr. číslo stroje < 364940383), PC 70 a
PC 75 (výr. číslo stroje < 366055274)
Obj. č.
4137 007 4101
Servisní kit 24 pro FS 38, FS 55
Obj. č.
4140 007 4100
Servisní kit 29 pro FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110,
FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
Obj. č.
4180 007 4101
Servisní kit 30 pro FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Obj. č.
4180 007 4102
Servisní kit 31 pro FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Obj. č.
4180 007 4103
Servisní kit 41 pro FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS
360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Obj. č.
4147 007 4102

Info o ceně na prodejně

Sečení a péče o zeleň

Vyžínače a křovinořezy
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Vyžínače a křovinořezy

NOVINKA
CARE & CLEAN KIT FS PLUS
BATOH na nářadí

Sada k čištění a péči o křovinořezy
a vyžínače STIHL.

Pro praktické přenášení
nářadí. Se dvěma přihrádkami.
Jednoduše se připevní na
univerzální a lesnický popruh.

Care & Clean Kit FS Plus –
Výhodný baliček
1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml

Obj. č.

0782 516 8602

Info o ceně na prodejně

Obj. č.

4147 881 5700

Ochrana rukou při práci v křoví

Jednoramenný nosný popruh

Praktická ochrana rukou
pro FS 260, FS 261, FS 311, FS 360,
FS 361, FS 410, FS 460, FS 461,
FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 a
FS 561. Není vhodné pro verze K.

Sériová výbava většiny vyžínačů STIHL.
Pro síly šetřící a bezpečnou práci.
Pro FS 38, FS 40, HL a HT.

Obj. č.

4147 790 9102

Obj. č.

553 Kč

4130 710 9000

869 Kč

224 Kč

Nosné popruhy
Pro komfortní práci.

Zahradní nůžky HL 145° nastavitelné
Bez upevňovacího očka, s FS 55 – FS 70
Obj. č.
4119 710 9012

Pro náročné práce při údržbě
vysokých živých plotů. Prostorově
úsporné v přepravní poloze.
Schváleno pro typy FS 91 R, FS 111
R, FS 111, FS 131 R a FS 131. Řezná
délka 50 cm. Hmotnost 1,3 kg.
Řezná délka 50 cm
Obj. č.
4243 740 5003

Půdní fréza BF

7 907 Kč

Schváleno pro následující nářadí:
FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R,
FS 130 R. Délka řezu 30 cm.
Hmotnost 1,3 kg.

4182 200 0166

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Schváleno pro typy FS 85 R, FS 85,
FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100,
FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350
a FR 460 TC-E. Pracovní šíka
22 cm. Hmotnost 1,3 kg.
Obj. č.

Vyvětvovací pila HT

Obj. č.

395 Kč

4 694 Kč

4601 710 1504

1 649 Kč

Univerzální popruhy

Popruhy pro práci v lese

Pro vyžínání a sekání, které šetří síly.
Ergonomický, pohodlný a lehký,
rozšiřitelný o náprsní popruh a batoh
na nářadí.

Poskytují vysokou míru volnosti pohybu
díky volně zavěšenému krytu nohou.
Ergonomické při lesních pracích za použití
pilových kotoučů, velmi lehké,
rozšiřitelné o batoh na nářadí.

ADVANCE
Standardní velikost, pro FS 55 – FS 491,
FSA 90, FSA 130 a FSA 135
Obj. č.
4147 710 9002
Provedení XXL pro tělesnou výšku > 1,80 m,
pro FS 55 - FS 491, FSA 90, FSA 130 a FSA 135
Obj. č.
4147 710 9004

ADVANCE PLUS signální oranžová
Ideální doplněk k výstražnému oděvu při vyžínání
na nebezpečných místech, s komfortním háčkem
pro snadné, rychlé zavěšení a uvolnění křovinořezu,
pro FS 55 – FS 491, FSA 90, FSA 130 a FSA 135.
Obj. č.
0000 710 9000

1 185 Kč

ADVANCE
Standardní velikost, pro FS 111 – FS 491
Obj. č.
4147 710 9003

1 419 Kč

Provedení XXL pro tělesnou výšku > 1,90 m,
pro FS 111 – FS 491
Obj. č.
4147 710 9009

1 795 Kč

ADVANCE X-TREEm
S vynikající ergonomií především při dlouhotrvajících
pěstebních pracích s pilovým kotoučem a při údržbě
zeleně. Vynikající komfort při použití díky délkově
nastavitelné zádové části a plynulému rozložení zatížení
na boky a ramena, pro FS 89 – FS 491, FSA 90,
FSA 130 a FSA 135
Obj. č.
0000 710 9001

1 448 Kč
1 681 Kč

3 214 Kč

Dvouramenný
závěsné zařízení
Díky měkkému polstrování usnadňuje
dlouhou práci. Pro FS 55 – FS 491,
FSA 90, FSA 130 a FSA 135.

Délka zad (cm)

967 Kč
Obvod
pasu (cm)

4119 710 9001

Obvod
hrudníku (cm)

Obj. č.

99 – 145

–

–

ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová

99 – 140

95 – 144

56

ADVANCE XXL

99 – 150

95 – 155

63

ADVANCE

99 – 144

90 – 135

56

ADVANCE XXL

99 – 155

100 – 150

61

ADVANCE X-TREEm

99 – 155

95 – 160

52 – 64

Naše popruhy jsou vhodné pro následující velikosti:
Tabulka s rozměry popruhů
Dvouramenní závěsné zařízení
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Univerzální popruhy

Popruhy pro práci v lese

Sečení a péče o zeleň

Vyžínače a křovinořezy

Vyžínače a křovinořezy

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ③
(m /s2)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)
akumulátorový systém STIHL

Celková délka bez řezného
nástroje (cm)

Záběr při sekání (mm)

27,2

0,65 / 0,9

4,2

94

108

8,0 / 8,0

2-MIX

147

380

FS 55

6 260 Kč

27,2

0,75 / 1,0

4,9

95

108

6,8 / 5,6

2-MIX

170

230

Zdvihový objem (cm3)

Hmotnost ① (kg)

5 220 Kč

Výkon (kW / k)

FS 38

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Hladina akustického výkonu ②
(dB(A))

Hladina akustického tlaku ②( dB(A))
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Benzínové motorové vyžínače k udržování travnatých ploch

Benzínové motorové vyžínače k udržování travnatých ploch okolo domů a v zahradách
11 370 Kč

FS 89

28,4

0,95 / 1,3

5,8

95

106

2,7 / 2,7

4-MIX®

180

230

Benzínové motorové vyžínače pro kosení luk a údržbu krajiny
FS 94 C-E

12 520 Kč

24,1

0,9 / 1,2

4,9

93

107

4,3 / 3,5

2-MIX

178

230

FS 111

14 510 Kč

31,4

1,05 / 1,4

5,8

95

106

3,7 / 3,7

4-MIX®

180

230

FS 120

10 440 Kč

30,8

1,3 / 1,8

6,3

98

110

4,9 / 4,2

2-MIX

177

230

FS 131

16 190 Kč

36,3

1,4 / 1,9

5,8

98

109

3,7 / 3,4

4-MIX®

180

230

FS 235

12 520 Kč

36,3

1,55 / 2,1

6,8

99

111

5,1 / 4,1

2-MIX

180

420

FS 240

18 140 Kč

37,7

1,7 / 2,3

7,1

99

110

4,7 / 4,0

2-MIX

180

250

NOVINKA

19 330 Kč

41,6

2,0 / 2,7

7,7

99

109

5,0 / 5,9

2-MIX

180

300

FS 361 C-EM

NOVINKA

25 330 Kč

37,7

1,7 / 2,3

8,6

100

110

2,6 / 2,7

2-MIX

179

300

FS 411 C-EM

NOVINKA

27 610 Kč

41,6

2,0 / 2,7

8,7

99

109

2,6 / 2,4

2-MIX

179

300

FS 461 C-EM

NOVINKA

29 830 Kč

45,6

2,2 / 3,0

8,7

101

110

2,4 / 2,3

2-MIX

179

300

FS 491 C-EM

NOVINKA

32 300 Kč

51,6

2,4 / 3,3

9,3

101

112

3,4 / 2,8

2-MIX

179

300

FS 261

Křovinořezy

⬤ Sériově

dodatečného
• Možnost
vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chrániče
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s2 se standardním nástrojem

Popruh pro práci v lese ADVANCE /
ADVANCE X-TREEm

–

–/–

–/–

–

–

⬤

–/⬤/–

–

⬤/–/–

–

⬤

•

•/•

–/–

–

⬤

⬤

–/⬤/–

–

⬤/–/–

⬤

•/•

–/

•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
⬤/•

•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•

•
⬤/•
⬤/•
⬤/•

•/•
•/•
•/•
•/•

Popruh
Žací hlava AutoCut C 6-2

0,33

pružný

–

Žací list na trávu230-2

0,33

pružný

–

Žací list na trávu 230-2

0,71

pružný 1-bodový

•
•

Popruh
–

–

•

•

Popruh
Žací list na trávu 230-2

0,54

pevný

1-bodový

⬤

–

–

⬤

–/⬤/–

–

⬤/–/–

–

Žací list na trávu 230-2

0,71

pevný

1-bodový

–

–

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤

⬤/–/

•

–

Žací list na trávu 230-2

0,64

pevný

1-bodový

–

–

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤

⬤/–/–

–

Žací list na trávu 230-2

0,71

pevný

1-bodový

–

–

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤

Žací hlava AutoCut C 26-2

0,81

pevný

1-bodový

–

–

–

⬤

–/⬤/–

–

Vyžínací nůž 250-3

0,75

pevný

1-bodový

⬤

–

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Vyžínací nůž 300-3

0,75

pevný

1-bodový

–

–

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Vyžínací nůž 300-3

0,75

pevný

4-bodový

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Vyžínací nůž 300-3

0,75

pevný

4-bodový

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Vyžínací nůž 300-3

0,75

pevný

4-bodový

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

Vyžínací nůž 300-3

0,99

pevný

4-bodový

⬤

⬤

–

⬤

–/⬤/–

⬤

•
⬤/–/•
⬤/–/•
⬤/•/•
⬤/–/

•
•
•

⬤
⬤
⬤

–

–

⬤

–

•

⬤

–

–

⬤

–

–

•

Popruh

••
⬤/•/•
⬤/•/•
⬤/•/•
⬤/ /

–

–

–

–

–

–

–

–

•
•
•
•

⬤/

Sečení a péče o zeleň

Univerzální popruh ADVANCE /
ADVANCE PLUS signální oranžová

–

Nosný popruh

•

Jednoramenní nosný popruh

⬤/–/–

Použití na vyžínání / v křoví / na
řezání

–

Nastavení rukojeti bez
použití nářadí

–/–/⬤

Kruhová trubková rukojeť /
řidítková rukojeť / oblouková r
ukojeť

⬤

Automatická dekomprese

–

Automatische Dekompression

Dvouramenné závěsné zařízení
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–

STIHL M-Tronic

STIHL ErgoStart

Antivibrační systém STIHL

Hnací hřídel v tyči

Objem palivové nádrže (l)

Standardní řezný nástroj

Vyžínače a křovinořezy

Příkon (W)

Hmotnost (kg)

Hladina akustického tlaku ① (dB(A))

Hladina akustického výkonu ①
(dB(A))

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ②
(m /s2)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®)
Akumulátorový systém STIHL

Celková délka bez řezného
nástroje (cm)

Záběr při sekání (mm)

–

–

18

–

2,3 ⑤

77

87

1,7 / 4,9

–

110

≤ 250

–

–

36

–

2,7 ⑥

74

89

4,0 / 4,0

AK System

149

280

–

–

36

–

3,5 ⑦

74

89

4,0 / 4,0

AK System

149

280

–

–

36

–

3,1 ⑥

77

91

3,7 / 2,0

AK System

168

350

8 960 Kč

–

–

36

–

4,3 ⑦

77

91

3,7 / 2,0

AK System

168

350

FSA 86 R ④

7 430 Kč ⑨

–

–

36

–

3,2 ⑥

77

91

3,7 / 2,0

AP System

173

350

FSA 90 ④

10 190 Kč ⑨

–

–

36

–

3,2 ⑧

73

84

3,5 / 3,5

AP System

177

260

4,9 ⑧

81

94

2,1 / 1,8

AP System

183

260

Zdvihový objem (cm3)

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Jmenovité napětí (V)

Vyžínače a křovinořezy

Výkon (kW / k)
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Akumulátorové motorové vyžínače
FSA 45 ③

3 490 Kč

FSA 57 ③

3 960 Kč

57 ③

Sada FSA
s AK 10 + AL 101
FSA 60 R ④

5 390 Kč

R④

Sada FSA 60
s AK 20 + AL 101

FSA

6 610 Kč

135 ④

14 270 Kč ⑨

–

–

36

–

230

245

2,2

82

92

1,2 / 1,8

–

110

245

220 – 240 500

Elektrické motorové vyžínače
FSE 31

1 450 Kč

–

–

FSE 52

2 180 Kč

–

–

2,2

82

94

3,0 / 4,5

–

131

300

FSE 60

2 910 Kč

–

–

230

540

3,9

83

94

3,9 / 3,6

–

153

350

FSE 71

3 440 Kč

–

–

230

540

4,0

82

93

3,3 / 2,9

–

153

350

FSE 81

4 270 Kč

–

–

230

1.000

4,7

83

93

2,9 / 2,2

–

153

350

36,3

1,55 / 2,1

–

–

10,3 ⑩

99

111

4,9 / 4,9

2-MIX

272

420

Zádové benzinové vyžínače
FR 235

⬤ Sériově

dodatečného
• Možnost
vybavení (příslušenství)

17 690 Kč

R = kruhová rukojeť

① K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s2 se standardním nástrojem
③ Pevně nastavené otáčky
④ Plynule regulovatelné otáčky

Antivibrační systém STIHL

Automatická dekomprese

Multifunkční rukojeť

Kruhová trubková rukojeť /
řidítková rukojeť / oblouková r
ukojeť

Nastavení rukojeti bez
použití nářadí

Použití na vyžínání / v křoví / na
řezání

Popruh pro práci v lese
ADVANCE / ADVANCE X-TREEm

Nosný systém

–

–

–

–

–

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací hlava AutoCut C 3-2

–

–

–

–

–

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací hlava AutoCut C 3-2

–

–

–

–

–

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací hlava AutoCut C 6-2

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací hlava AutoCut C 6-2

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací hlava AutoCut C 6-2

–

–

–

–

–

⬤/–/–

–

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací list na trávu 260-2

–

–

–

–

–

–/⬤/–

⬤

⬤/–/–

⬤

Žací list na trávu 260-2

–

pevný

–

–

–

–/⬤/–

⬤

⬤/–/⬤

⬤

Žací hlava cívka se strunou

–

–

–

–

–

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací hlava AutoCut C 3-2

–

–

–

–

–

–/–/⬤

⬤

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací hlava AutoCut C 6-2

–

pružný

–

–

–

–/–/⬤

–

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací hlava AutoCut C 6-2

–

pružný

–

–

–

–/–/⬤

–

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

Žací hlava AutoCut C 6-2

–

pružný

–

–

–

–/–/⬤

–

⬤/–/–

–

–/–

–/–

–

–/–

⬤

Popruh

•/•
•/•

•
– /•
–/

–
–

Popruh

Popruh
Žací hlava AutoCut 36-2

0,81

⑤ Hmotnost včetně baterie
⑥ Hmotnost bez baterie, řezného nástroje a krytu
⑦ Hmotnost včetně baterie, bez nabíječky
⑧ Hmotnost bez baterie, s řezným nástrojem a krytem

pevný

⬤

⬤

⬤

⬤/–/–

⬤

⬤/–/–

–

⑨ Bez akumulátoru a nabíječky
⑩ Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chránič
Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem

–/–

Sečení a péče o zeleň

Objem palivové nádrže (l)

Žací hlava PolyCut 2-2

Dvouramenné závěsné zařízení

Tankinhalt (l)

213

Standardní řezný nástroj

Univerzální popruh ADVANCE /
ADVANCE PLUS signální oranžová

Vyžínače a křovinořezy

214

Vyžínače a křovinořezy

Řezné
nástroje
a žací struny
ƒ

● Nejrozmanitější řezné nástroje a žací struny
pro různé účely použití
● Z materiálu, který odolává
opotřebování a je dlouho elastický
● Žací struny z otěruvzdorného a
dlouhou dobu pružného materiálu

Tráva a slabší porosty

Žací hlava TrimCut
Dvě žací struny pro sekání trávy.
Navinutí struny bez demontáže cívky
ze strunové hlavy zvenku nebo po
vyjmutí cívky. Nastavení délky struny
ručně.

Žací hlava AutoCut
Dvoustrunová, pro vyžínání
a očišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím
žací hlavy k zemi.

Žací hlava SuperCut
Hlava se dvěma strunami, určena
k vyžínání a k dokončovacím pracím.
Automatické nastavování žací
struny pro optimální délku řezu.

● Žací struny s různými tvary, průřezy
a průměry
Žací hlava DuroCut
Hlava se dvěma nebo čtyřmi
strunami pro plošné sečení, a to
i houževnatějších rostlin. Snadné
zavádění jednotlivých kusů strun.

Žací hlava PolyCut①
Univerzální řezný nástroj pro
začišťovací práce a práce na
ploše. Se dvěma nebo třemi
pohyblivými plastovými noži.

① Speciálně doporučeno pro akumulátorové vyžínače,
pro delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru

Silná
vegetace

Rákosí
a křoviny

Keře
a slabé stromky

Štěpkovací nůž ShredCut
Se 2 řeznými břity, z oceli, k prosvětlování
a drcení tuhých, neudržovaných a trnitých
křovin.

Pilový kotouč WoodCut, špičatými zuby
Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy
od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé
kmeny stromů.

Pilový kotouč WoodCut, dlátovými zuby
Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy
od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé
kmeny stromů, pro prořezávky a klučení.

Pilový kotouč WoodCut, tvrdokov
Velmi robustní speciální nástroj do
písčitých a suchých oblastí a také pro
řezání těsně nad zemí.

Žací list na trávu GrassCut
Z oceli. Provedení s různým počet břitů a zubů pro
vyžínání silné, suché trávy a rákosí.

Vyžínací nůž BrushCut
Se 2 nebo 3 řeznými břity, z oceli, otočný.
K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené
trávy a neudržovaných a trnitých křovin.
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Vyžínače a křovinořezy

Źací struny – průměr ② (mm)

Doporučené doplňované
množství (m)

FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E,
FSB-KM

FS 55 R, FS 56 R, FS 56,
FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E

FS 55

FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

TrimCut C 32-2

4002 710 2198

2,4 / 2,7 / 3,0

1×8

–

⬤

⬤

⬤

⬤

TrimCut C 42-2

4003 710 2122

2,4 / 2,7 / 3,0

1×8

–

–

–

–

–

TrimCut C 52-2

4005 710 2117

2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3

1×8

–

–

–

–

–

Cívka se strunou
pro AutoCut 2-2

4008 710 4300

1,6

–

–

–

–

–

–

Cívka se strunou
pro AutoCut 2-2

4008 710 4301

2,0

–

–

–

–

–

–

Cívka se strunou
für Autocut C 3-2

4009 710 4305

2,0

–

–

–

–

–

–

AutoCut 2-2

4008 710 2100

1,6

–

–

–

–

–

–

AutoCut C 3-2

4009 710 2100

1,6

1×5

–

–

–

–

–

AutoCut C 3-2

4009 710 2106

2,0

1×5

–

–

–

–

–

AutoCut C 4-2

4006 710 2121

2,0

2 × 2,5

–

–

–

–

–

AutoCut C 6-2

4006 710 2126

2,0 / 2,4

1×4

⬤

–

–

–

–

AutoCut 25-2

4002 710 2108

2,4 / 2,7

2 × 3,5

–

⬤

⬤

⬤

⬤

AutoCut C 26-2

4002 710 2169

2,4 / 2,7

1×7

–

⬤

⬤

⬤

⬤

AutoCut 36-2

4002 710 2170

2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3

2×4

–

–

–

⬤

–

AutoCut 46-2

4003 710 2115

2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3

2×4

–

–

–

–

–

AutoCut 56-2

4005 710 2107

2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3

2×4

–

–

–

–

–

SuperCut 20-2

4002 710 2162

2,4

2×3

–

⬤

⬤

⬤

⬤

SuperCut 40-2

4003 710 2140

2,4

1 × 7,5

–

–

–

–

–

PolyCut 2-2 ③

4008 710 2102

1,4 / 1,6

2 × 0,15

–

–

–

–

–

PolyCut 3-2 ③

4009 710 2104

1,4 / 1,6

2 × 0,15

–

–

–

–

–

Polycut 6-2 ③

4006 710 2134

2,0 / 2,4

2 × 0,2

⬤

–

–

–

–

Tvar žací struny

Obj. č.

ŽACÍ HLAVY①

Žací hlava TrimCut

Žací hlava AutoCut

Žací hlava SuperCut

Žací hlava PolyCut

Polycut 28-2 ③

NOVINKA

4002 820 2300

2,4 / 2,7

1 × 0,4

–

⬤

–

⬤

⬤

48-2 ③

NOVINKA

4003 710 2126

2,4 / 2,7

1 × 0,4

–

–

–

–

–

4006 710 2131

1,6 / 2,0 / 2,4 / L

2 × 0,2

⬤

–

–

–

–

4002 710 2182

2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL

2 × 0,2

–

⬤

⬤

⬤

⬤

4005 710 2114

2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 /
XL / XXL

4 × 0,25

–

–

–

–

–

Polycut

Žací hlava DuroCut
DuroCut 5-2 ④
DuroCut

20-2 ⑤

DuroCut 40-4 ⑥

⬤ Doporučeno
Lze kombinovat
– Nepovolená kombinace

•

① Povoleno pouze s chráničem
② Tučně uvedené číslice udávají, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově
③ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou
④ Včetně 6 kousků struny L

⑤ Včetně 12 kousků struny XL
⑥ Včetně 12 kousků struny XXL

FS 260, FS 261

FS 311

FS 360 C-EM, FS 361 C-EM,
FS 410 C-EM, FS 411 C-EM

FS 460 C-EM, FS 461 C-EM,
FS 490 C-EM, FS 491 C-EM

FSA 45

FSA 57, FSE 52

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90 R, FSA 90

FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R,
FSA 135

FSE 31

FSE 60, FSE 71, FSE 81

FR 131 T

FR 480, FR 480 C-F

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

•

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

•

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

–

–

•

–

–

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Kulatá žací struna
High-tech struna CF3 Pro ve tvaru kříže

Kulatá a tichá žací struna
Žací struna čtyřhranná

Sečení a péče o zeleň

FS 240
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FS 131

Vyžínače a křovinořezy
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Vyžínače a křovinořezy

3,3 mm

–

–

4,0 mm

3,0 mm

2,7 mm

2,4 mm

2,0 mm

1,6 mm

1,4 mm

Žací struny

Přehled barev, tlouštěk a použití žacích strun
Žací struna kulatá
Univerzálně použitelná pro začisťování a vyžínání

–

–

–

–

High-Tech žací struna CF3 Pro
Ze tří různých plastových materiálů pro pružnost,
odolnost a vysoký řezný výkon

–

–

–

–

19,0

0000 930 2416

2,0

14,0

0000 930 2419

2,4

14,0

0000 930 2421

2,4

83,0

83,0

0000 930 2535

2,4

253,0

2,4

253,0

0000 930 2422

2,7

9,0

0000 930 2247

2,4

420,0

0000 930 2423

2,7

65,0

0000 930 2341

2,7

9,0
0000 930 2414

2,7

208,0

0000 930 2343

2,7

65,0

0000 930 2227

2,7

208,0

0000 930 2542

3,0

162,0

0000 930 2543

3,0

271,0

0000 930 2287

3,3

137,0

0000 930 2569

3,3

573,0

Žací struna kulatá①

Kulaté a tiché žací struny①

0000 930 2284

1,4

16,0

0000 930 3638 ③

1,6

100,0

0000 930 2335

2,0

14,0

0000 930 2338

2,4

14,0

0000 930 2339

2,4

41,0

0000 930 2340

2,4

0000 930 2246

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Obj. č.

1,6

Průměr (mm)

0000 930 2415

Obj. č.

Délka na cívce (m)

Žací struna čtvercová
Pro efektivní vyžínání tlusté, zdřevnatělé trávy a plevele

Průměr (mm)

–

Délka na cívce (m)

Kulaté a tiché žací struny
Použití s elektrickými a akumulátorovými vyžínači,
se sníženou hlučností

① Cívky
② Pro DuroCut
③ NOVINKA – Sledujte prosím informace o uvedení na trh na www.stihl.cz

Sady plastových nožů

STRUNY PRO DUROCUT

Pro PolyCut 2-2 a 3-2,
osm plastovych nožů.

48 ks strun v balení.

Obj. č.

32 Kč

4008 007 1000

Pro PolyCut 6-2, 28-2 a 48-2,
dvanáct plastových nožů.

Pro DuroCut 5-2 a 20-2, velikost L, 2 mm, ozubená
Obj. č.
0000 930 3503

136 Kč

Pro DuroCut 20-2 a 40-4, velikost XL, 3 mm, ozubená
Obj. č.
0000 930 3504

188 Kč

Pro DuroCut 40-4, velikost XXL, 4 mm, ozubená
Obj. č.
0000 930 3505
Obj. č.

219

239 Kč

96 Kč

4002 007 1000

Pro PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, dvanáct
plastových nožů.

Průměr (mm)

Délka na cívce (m)

2,4

41,0

0000 930 4300

2,4

35,0

0000 930 2641

2,4

83,0

0000 930 4303

2,4

70,0

0000 930 2612

2,4

253,0

0000 930 4313

2,4

212,0

0000 930 2613

2,4

420,0

0000 930 4301

2,7

26,0

0000 930 2642

2,7

32,0

0000 930 4304

2,7

53,0

0000 930 2643

2,7

65,0

0000 930 4314

2,7

172,0

0000 930 2616

2,7

208,0

0000 930 4302

3,0

21,0

0000 930 2617

2,7

347,0

0000 930 4305

3,0

43,0

0000 930 2644

3,0

53,0

0000 930 4315

3,0

134,0

0000 930 2619

3,0

162,0

0000 930 4311

3,3

34,0

0000 930 2620

3,0

271,0

0000 930 4316

3,3

113,0

Žací struna čtvercová①

Obj. č.

0000 930 2640

Průměr (mm)

Délka na cívce (m)

72 Kč

4111 007 1001

Obj. č.

Obj. č.

High-Tech žací struna CF3 Pro ①

Sečení a péče o zeleň

Vyžínače a křovinořezy
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Vyžínače a křovinořezy

Obj. č.

Připojovací průměr (mm)

FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56,
FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E

FS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R

FSA 90

FS 240

FS 260, FS 261

FS 311

Kovové žací nástroje

230 mm (2 F)

4001 713 3805

25,4

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

260 mm (2 F)

4001 713 3812

25,4

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

230 mm (4 F)

4001 713 3801

25,4

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

230 mm (4 F)

4000 713 3801

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

230 mm (8 Z)

4001 713 3803

25,4

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

255 mm (8 Z)

4000 713 3802

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

250 mm (32 Z) ②

4001 713 3813

25,4

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

250 mm (32 Z) ②

4000 713 3812

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

250 mm (3 F)

4112 713 4100

25,4

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

300 mm (3 F)

4119 713 4100

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

305 mm „Spezial” (2 F) ③

4000 713 4103

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

350 mm (3 F)

4110 713 4100

20,0

–

–

–

–

–

–

–

–

4000 713 4100

20,0

–

–

–

–

–

–

–

–

Žací list na trávu GrassCut ①

Vyžínací nůž BrushCut①

350 mm „Spezial” (3 F) ③

Štěpkovací nůž

ShredCut④⑤

270 mm (2 F)

4000 713 3903

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

320 mm (2 F)

4000 713 3902

20,0

–

–

–

–

–

–

–

–

Pilový kotouč WoodCut, ŠPIČATÉ zuby⑤⑥
200 mm (80 Z)

4112 713 4201

25,4

–

–

–

–

–

⬤

–

–

200 mm (44 Z)

4000 713 4200

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

225 mm (48 Z)

4000 713 4205

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

–

Pilový kotouč WoodCut, DLÁTOVÉ zuby⑤⑥
200 mm (22 Z)

4112 713 4203

25,4

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

200 mm (22 Z)

4119 713 4200

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

225 mm (24 Z)

4000 713 4201

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

200 mm (22 Z) HP ⑦

4001 713 4203

25,4

–

⬤

–

–

–

⬤

–

–

200 mm (22 Z) HP ⑦

4000 713 4203

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

225 mm (22 Z) HP ⑦

4000 713 4202

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

4000 713 4204

20,0

–

–

–

–

–

–

–

–

20,0

–

–

–

–

–

–

⬤

–

250 mm (26 Z)

NOVINKA

Pilový kotouč WoodCut,

tvrdokov⑤⑥

225 mm (36 Z)

⬤ Doporučeno
– Nedovolená kombinace

4000 713 4211

F = Lamela
Z = Zuby

① Povoleno pouze s chráničem
② Potlačený odhoz kamenů
③ Snese silné zatížení, dlouhá životnost

④ Povoleno pouze s krytem nože
⑤ Povoleno pouze pro FS s řidítkovou rukojetí
⑥ Povoleno pouze s dorazem, viz strana 223

FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K,
FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW

FS 460 C-EM, FS 461 C-EM,
FS 490 C-EM, FS 491 C-EM

FR 131 T

FR 480, FR 480 C-F

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

–

–

⬤⑨

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⑦ HP = High-Performance (o 20 % vyšší řezný výkon)
⑧ Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
⑨ Použitelné pro FS 491 C-EM
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PROFESIONÁLNÍ TIP
Vymrštěné kamínky a štěrk mohou způsobit problémy při
vyžínání křovinořezy u dopravních ostrůvků, ve veřejných
parcích či kdekoli jinde při údržbě zeleně. STIHL nabízí
řešení: Žací list na trávu 250-32 s malou odstředivou silou
s certiﬁkátem KWF snižuje bezpečnou vzdálenost od
předmětů a vozidel na tři metry. Díky zvláštnímu tvaru
zubů je riziko odletujících částic sníženo na minimum.
Výsledek: větší bezpečnost, maximální komfort při práci
a rychle postupující práce.

⑧

Sečení a péče o zeleň

FS 360 C-EM, FS 361 C-EM,
FS 410 C-EM, FS 411 C-EM

Vyžínače a křovinořezy
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Vyžínače a křovinořezy

Příslušenství
pro řezné
nástroje
ƒ

Ploché pilníky
Ploché pilníky na ostření vyžínacího nože a na pilové kotouče
se špičatými zuby.
Obj. č.

0814 212 3310

170 Kč

NÁSADY PILNÍKŮ
④

● Pilníky a chrániče

Dřevěná násada, pro všechny kulaté,
trojhranné a ploché pilníky o velikosti
4,0 až 5,5 mm.

● Pro snadné ostření řezných nástrojů
Obj. č.

0811 490 7860

25 Kč

FH 3
Rukojeť opatřená měkkým potahem. Pro
ploché pilníky do 150 mm.
Obj. č.

0000 881 4503

90 Kč

Držák pilníku
s kulatým pilníkem
Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.
Obj. č.

5605 750 4343

211 Kč

Rozvodka
Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.
Obj. č.

4020 893 5000

Doporučená prodejní cena vč. DPH

296 Kč

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90

FR 480

–

⬤

⬤

⬤

–

–

4119 710 8103

370 Kč

420 / 305

–

–

–

–

–

–

FS 94

–

FS 55, FS 56, FS 70

420 / 260

Doporučená prodejní
cena vč. DPH
602 Kč

Univerzální ochranný kryt pro strunové žací hlavy a kovové nástroje

Ochranný kryt pro kovové nástroje
4863 710 8100

471 Kč

– / 260

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

4144 710 8116

394 Kč

– / 230

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

4147 710 8101

399 Kč

– / 305

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

Ochranný kryt pro strunové žací hlavy a PolyCut
4144 710 8117

484 Kč

420 / –

⬤

–

–

–

–

–

–

–

–

4147 710 8100

399 Kč

480 / –

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

4863 710 8120

442 Kč

380 / –

–

–

–

–

–

–

–

⬤

–

4180 007 1030

575 Kč

350 / –

–

⬤

⬤

–

–

–

–

–

–

Ochranný kryt pro sadu základní výbavy pro štěpkovač (štěpkovací nůž, kryt nože a upevňovací díly)

4147 007 1011

1 546 Kč

– / 270

–

–

–

⬤

–

⬤

–

–

–

Ochranný kryt pro pilové kotouče (doraz a ochranný kryt pro pilové kotouče)①
4180 710 8202

441 Kč

– / 200

–

⬤

–

–

–

–

–

–

–

4147 710 8200

443 Kč

– / 200

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

4147 710 8201

518 Kč

– / 225

–

–

–

⬤

–

–

–

–

–

① Povoleno pouze pro křovinořezy s řídítkovou rukojetí
② Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

Sečení a péče o zeleň

FS 261, FS 361, FS 411, FS 461, FS 491

–

4180 007 1028

Obj. č.

223

–

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FS 260, FS 311, FS 360, FS 410,
FS 460, FS 490

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240,
FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM

Max. průměr kruhového záběru
(struna/kov) (mm)

Vyžínače a křovinořezy
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Rotační kypřiče

PŮDA JE DŮKLADNĚ PROKYPŘENA.
A VY JSTE STÁLE PLNÍ SÍLY.
ƒ
Rotační kypřiče a příslušenství

227

Rotační kypřiče

225

226

Rotační kypřiče

Rotační kypřiče detailně
ƒ
05 Přesné ovládání

02 Snadná přeprava

04 Pohodlná práce

03 Flexibilní rychlost

01 EFEKTIVNÍ
OBDĚLÁVÁNÍ PŮDY
06 Snadné čištění

Technika

Pohodlí

01 OKOPÁVACÍ NŮŽ
Tvar okopávacího nože byl speciálně vyvinut, aby díky
optimalizovanému záběru mimořádně účinně prokypřil
půdu.

04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM
Je integrován do úchytu držadla a snižuje přenos
vibrací na držadlo, čímž snižuje námahu, kterou je
nutno při delším vedení kypřiče vynaložit.

02 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY
VODICÍ RUKOJETI
Pomocí rychloupínací páky lze držadlo nastavit výškově
i v bočním směru a případně také sklopit, například
za účelem přepravy nebo skladování rotačního kypřiče.

05 JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PLYNU
Umožňuje efektivní práci se strojem: Všechny rotační
kypřiče lze vést pomocí obou rukojetí. Ovládání plynu
se přitom nachází stále v dosahu, takže otáčky můžete
pohodlně nastavovat palcem pomocí ovladače na držadle.
Tímto způsobem je možné přesně regulovat výkon kypření.

03 RYDLO OTOČNÉ O 180°
Pomocí rydla lze stanovit hloubku okopávací soupravy
a rychlost pojezdu a usnadňuje tak práci v úzkých místech
a zatáčkách. Navíc je snadno přístupné, pohodlně výškově
nastavitelné a zabezpečené proti ztrátě.

06 ČISTICÍ POLOHA
Umožňuje snadné čištění, montáž a demontáž
okopávacích nožů.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
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Rotační kypřiče
a příslušenství
ƒ

MH 445 R
139 cm3 • 2,3 kW / 3,1 k • 37,0 kg ①

● Pro zahrádkáře, správce pozemků
a pěstitele zeleniny
● Kypření s minimem vynaložené síly
● Vysoký komfort při obsluze

Silný rotační kypřič s velkou manévrovatelností a zpátečkou
pro práci i v tom nejužším prostoru. Velmi pohodlně se
používá a obdělá půdu bez velké námahy. Nízké vibrace díky
integrovanému antivibračnímu systému. Včetně pojezdového
ústrojí pro snadný transport.

16 690 Kč

● Výkonné a bez vibrací

MH 585
149 cm3 • 2,3 kW / 3,2 k • 44,0 kg ①

Výkonný rotační kypřič pro všestranné použití na záhonech
i na polích. Velmi pohodlně se používá a bez námahy
obdělá půdu. Díky vestavěnému antivibračnímu systému
navíc nebudete vystaveni nepříjemným vibracím. Včetně
pojezdového ústrojí pro snadný transport.

20 890 Kč

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH
R = zpátečka
① Čistá hmotnost bez provozních látek

Sečení a péče o zeleň

Rotační kypřiče
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Rotační kypřiče

Hrobkovací těleso
Hrobkovací těleso k vyrývání brázd
pro zeleninu.
AHK 701 nastavitelné, pro MH 585
Obj. č.
6906 710 1132

2 708 Kč

AHK 800 nastavitelné, pro MH 600
Obj. č.

2 130 Kč

6906 710 1142

Sada železných kol
Sada železných kol.

MH 600

AMR 031 pro MH 585

212 cm3 • 4,4 kW / 6,0 k • 68,0 kg ①

Obj. č.

Robustní motorový rotační kypřič s výkonným motorem pro
náročná použití v tvrdých půdách. Vhodný pro středně velké
plochy pozemků. Rychlost pohonu lze individuálně zvolit
díky dvěma rychlostem vpřed a jedné vzad. Vodicí držadlo
s výškovým a bočním nastavením pro přizpůsobení výšce
těla a podmínkám práce, nastavitelná šířka záběru, sklopné
přepravní kolečko vpředu, ﬁltr olejové lázně pro použití v
prašném prostředí.

AMR 060 pro MH 600

3 130 Kč

6906 710 0917

Obj. č.

4 421 Kč

6906 710 0922

AZG 030
Přídavné závaží 2 × 9,0 kg.
Pro MH 585.

4 998 Kč

Okopávací souprava (Ø v cm)

Pohon

Objem nádrže (l)

Typ motoru

Zdvihový objem (cm3)

Jmenovitý výkon (kW / k)

Pracovní otáčky (ot./min)

Hmotnost ① (kg)

Zaručená hladina akustického
výkonu LwA (dB(A))

Naměřená hladina akustického
tlaku LpA (dB(A))

6906 820 0111

Pracovní šířka (cm)

Obj. č.

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

22 900 Kč

MH 445 R

16 690 Kč

45

30

1V + 1R

0,9

STIHL EVC 200

139

2,3 / 3,1

3 100

37,0

93

80

MH 585

20 890 Kč

85

32

1V + 1R

1,4

Kohler HD 675 OHV SC

149

2,3 / 3,2

3 000

44,0

93

79

MH 600

22 900 Kč

78

31

2V + 1R

3,6

STIHL EHC 600

212

4,4 / 6,0

3 600

68,0

101

87

ROTAČNÍ KYPŘIČE

Doporučená prodejní cena vč. DPH
⬤ Sériově

OHV = ventily v hlavě válců
R
= zpátečka

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Faktor nejistoty KpA/K podle směrnice 2006 / 42 / ECRS

AGS 100
Ochranná klec k bezpečnému
uložení skříně převodovky.
Pro všechny rotační kypřiče.
Obj. č.

1 196 Kč

6906 820 1305

ART 012
12" pneumatiky s duší, pro transport rotačního kypřiče MH 600④.
Obj. č.

2 751 Kč

6906 740 1401

AHT 600
Transportní držák okopávacích hvězdic. Přípravek pro uložení
okopávacích hvězdic, pokud je běhempřejezdu použita sada
pojezdových pneumatik. Pro MH 600③.

1 116 Kč

Hodnota vibrací ahw (m/s2)

Faktor nejistoty K ② (m/s2)

Antivibrační systém

Centrální nastavení výšky vodicího držadla

Čisticí poloha

Převodovka se šnekovým soukolím

6906 820 2200

Faktor nejistoty hladiny akustického
tlaku KpA② (dB(A))

Obj. č.

2

5,5

2,2

⬤

⬤

⬤

⬤

2

5,0

2,5

⬤

⬤

⬤

⬤

2

6,9

2,76

–

⬤

⬤

–

③ Lze použít pouze u oje MH 600.1 generace. Pro určení vhodného příslušenství
zkontrolujte typové označení a evoluční číslo na typovém štítku vašeho stroje.
④ Lze použít pro kypřiče MH 600 první generace (.0 nebo .1 jako poslední číslo
v typovém označení). Pro určení vhodného příslušenství zkontrolujte typové
označení a evoluční číslo na typovém štítku vašeho stroje.
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Rotační kypřiče

EFEKTIVNÍ PÉČE.
V JAKÝCHKOLIV PODMÍNKÁCH:
ƒ
Rosiče, příslušenství a díly

233

Postřikovače a příslušenství

236

Motorové rosiče a postřikovače

231

232

Motorové rosiče a postřikovače

Motorové rosiče detailně
ƒ

02 Rychlé a
čisté plnění

01 SNADNÁ
PŘESTAVBA

04 Komfortní
ovládání

03 Přesné dávkování

Technika

Pohodlí

01 UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ 2 V 1
Univerzální přístroj SR 450 lze snadno ovládat jen
několika ovladači od foukání, rosení až po aplikaci granulí
či prachu. Přestavba přístroje na jednotlivé funkce je
velmi snadná a bez použití nářadí.

02 Nádoba s velkým plnicím otvorem
Velkým plnicím otvorem se nádobka plní rychle a čistě.
Je uvnitř dobře přístupná a díky tomu se snadno čistí
03 Dávkovací systém s komfortní
dávkovací páčkou
Velká dávkovací páčka na SR 450 k práškování nebo
aplikaci granulátu je umístěna přímo pod ovládací rukojetí.
Rukojetí se může průtok prášku nejen zapínat a vypínat,
ale také nastavit přesné množství v jemných mezistupních.
04 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ
JEDNOU RUKOU
Na ovládací rukojeti jsou umístěny ovládací prvky
pro ovládání motoru a ventil pro dávkování postřiku.
Kromě ovládání motoru můžete dávkování postřikového
prostředku rychle a pohodlně zapínat a vypínat jednou
rukou.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

Rosiče,
příslušenství
a díly
ƒ

233

SR 200
27,2 cm3 • 10,0 l • 7,8 kg ①

Lehký rosič s extrémně vysokým komfortem při nošení díky
kompaktnímu konstrukčnímu provedení a těžišti v blízkosti
těla. Ideální pro plodiny do výšky 2,5 m. S jednoduchou
startovací logikou, multifunkční rukojeť a ochranný límec
s ochranou proti polití. Sériově s kuželovou, jednostrannou
a dvojitou vychylovací mřížkou.
Obj. č.

13 310 Kč

4241 011 2601

● Pro ovocnáře, zahradníky a vinaře
● K aplikaci kapalin, granulátů či semen
● Ergonomický a snadno ovladatelný
● Optimální pro nasazení v porostech

SR 430
63,3 cm3 • 14,0 l • 12,2 kg ①

Vysoce výkonný rosič s velkou plochou rozstřiku.
S jednoduchou startovací logikou, komfortními
ramenními pásy a multifunkční rukojetí. Sériově
s kuželovou, jednostrannou a dvojitou vychylovací
mřížkou.
Obj. č.

4244 011 2600

14 950 Kč

SR 450
63,3 cm3 • 14,0 l • 12,8 kg ①

Oproti vezi SR 430 disponuje navíc výbavou pro aplikaci
granulí a pro práškování. Umožňuje to technologie 2-in-1,
kterou je tento model vybaven. Vyniká pohodlným a přesným
dávkováním.
Obj. č.

4244 011 2641

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

16 590 Kč

Sečení a péče o zeleň
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Motorové rosiče a postřikovače

Tlakové čerpadlo
Zvyšuje množství při postřiku
směrem nahoru. Ideální pro
účinný postřik středně vysokých
až vysokých stromů. Dále ještě
promíchává kapalinu v nádrži.

NOVINKA
Servisní kit 38

Pro SR 430, SR 450

Se servisním kitem 38 pro benzinové foukače a rosiče STIHL
můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu
dostanete v soupravě jednu zapalovací svíčku, palivový ﬁltr
a papírový ﬁltr. Díky proaktivním, pravidelným standardním
údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky
před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit
životnost Vašeho foukače nebo rosiče. Mimo univerzálního
klíče, který jste již dostali spolu s Vašim nářadím STIHL,
nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.
Pro SR 430, SR 450.

Obj. č.

Pro SR 200 (bez zobrazení)
Obj. č.
4241 007 1006

4244 007 4100

1 877 Kč

K aplikaci velmi malých dávek kapalin.
Pro SR 430, SR 450
4244 007 1022

164 Kč

Pro SR 200 (bez zobrazení)

Informace o ceně na prodejně

Doporučená prodejní cena vč. DPH

1 877 Kč

sada trysek ULV

Obj. č.
Obj. č.

4244 007 1004

Obj. č.

4241 007 1009

712 Kč

Bederní pás

Prodlužovací trubka

Rozděluje váhu mezi boky a ramena a
stará se tak o optimalizovaný komfort při
nošení. Pro SR 200, SR 430 a SR 450.

Pro prodloužení postřikovací trubky
o 33 cm. Doporučuje se použití
s tlakovým čerpadlem, pro SR 430
a SR 450.

712 Kč

209 Kč

Hmotnost ① (kg)

Hladina akustického tlaku ②
(dB(A))

Hladina akustického výkonu ②
(dB(A))

Hodnota vibrac ③ (m/s2)

Motor STIHL (2-MIX/4-MIX®)

Max. průchod vzduchu ④ (m3/h)

Max. rozsah rozstřiku
v horizontálním směru (m)

Antivibrační systém STIHL

STIHL ElastoStart

Stabilní systém ﬁltrace vzduchu

Práškování

Multifunkční rukojeť
ovládaná jednou rukou

4244 770 0300

Obsah nádoby (l)

Obj. č.

Zdvihový objem (cm3)

4203 710 9102

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obj. č.
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SR 200

13 310 Kč

27,2

10,0

7,8

94

104

1,5

2-MIX

780

9,0

⬤

–

–

–

⬤

SR 430

14 950 Kč

63,3

14,0

12,2

97

109

1,9

2-MIX

1 300

14,5

⬤

⬤

⬤

–

⬤

SR 450

16 590 Kč

63,3

14,0

12,8

101

110

1,9

2-MIX

1 300

14,5

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

Rosiče⑤

Profesionální tip
Plošné kultury, jako jsou mladé rostliny, zelenina a okrasné rostliny, nízké keře a malé stromy na menší ploše
se mohou ošetřovat manuálním postřikovačem. Tak se může provést přesná aplikace a nejsou zasaženy okolní
rostliny. Prostorové kultury, jako vysoké rostliny zeleniny, vinná réva, keře a stromy se ošetřují motorových
rosičem. Benzinový motor roztočí kolo ventilátoru a vytvoří proud vzduchu, který rozvíří listy. Kapalina se dávkuje
do proudu vzduchu. Tak se dostane přípravek i na spodní stranu listů.

⬤ Sériový

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

④ Bez foukacího zařízení
⑤ Při používání rosičů je třeba dodržovat
předpisy platné pro danou zemi

Sečení a péče o zeleň

Motorové rosiče a postřikovače
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Motorové rosiče a postřikovače

Postřikovače a
příslušenství
ƒ
SG 11
1,5 l • 0,46 kg ①

Ergonomický ruční postřikovač pro aplikaci kapalných
prostředků na ochranu rostlin. ruční píst s lehkým chodem pro
příjemnou práci. Sériově s tryskou s rozstřikem
ve tvaru dutého kužele.
Obj. č.

4255 019 4910

430 Kč

● Ruční postřikovače pro použití okolo domu
a v zahradě i na středně velkých pěstebních
plochách
● Nový akumulátorový postřikovač pro
použití v zahradnictví a údržbě krajiny i při
pěstování ovoce, zeleniny a vína

SG 21
3,0 l • 1,2 kg ①

● Použití okolo domu, v zahradách, sadech
a malých, nanejvýš středních osevních
plochách
● Pro individuální péči o rostliny a precizní
aplikaci kapalných ochranných prostředků
a hnojiv na rostliny

Ruční postřikovač, zvlášť vhodný pro použití na balkóně
a zahrádce u domu. Komfortní přeprava díky ramennímu
popruhu. Sériově s tryskou s rozstřikem ve tvaru dutého
kužele.
Obj. č.

4255 019 4921

838 Kč

SG 31
5,0 l • 1,8 kg ①

Ruční postřikovač pro soukromé uživatele. Snadná manipulace
díky velkému plnicímu otvoru a ergonomickému uzavíracímu
ventilu s teleskopickou trubkou. Sériově s tryskou s rozstřikem
ve tvaru dutého kužele a tryskou s plochým paprskem.

Obj. č.

4255 019 4930

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost bez obsahu

1 143 Kč

SG 51

SG 71

12,0 l • 4,5 kg ①

18,0 l • 4,8 kg ①

Zádový postřikovač pro příležitostné a profesionální použití.
Maximální komfort při práci díky možnosti instalace páky
čerpadla na obě strany a také možnosti nastavení šířky
a délky. Robustní konstrukce pro dlouhou životnost, i při
profesionálním použití. Výška: ca 50 cm, šířka ca 50 cm,
hloubka ca 22 cm.

Zádový postřikovač pro profesionální použití. Maximální
komfort při práci díky možnosti instalace páky čerpadla
na obě strany a také možnosti nastavení šířky a délky.
Vysoce kvalitní popruhy a tvarovaná zádová plocha pro
optimální komfort při nesení. Ergonomický vypínací ventil
s manometrem. Výška ca 55 cm, šířka ca 50 cm, hloubka
ca 22 cm.

Obj. č.

4255 019 4950

2 854 Kč

Obj. č.

4255 019 4970

237

3 236 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
NOVINKA
Bederní pás
s pouzdrem

NOVINKA
Bederní pás s pouzdrem
Usnadňuje nošení naplněného akumulátorového postřikovače
SGA 85. Během přestávek v práci je možno upevnit trysku
postřikovače SGA 85 v pouzdru bederního pásu.

NOVINKA
SGA 85

③

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ②

Obj. č.

4854 710 9100

1 350 Kč

Komfortní akumulátorový postřikovač k aplikaci kapalných
prostředků na ochranu rostlin a hnojiv v zahradnictví a údržbě
krajiny i při pěstování ovoce, zeleniny a vína. Zvlášť výkonný
díky silnému membránovému čerpadlu s pracovním tlakem
6 bar. Nastavitelná tryska s dutým kuželovým paprskem,
plynulé nastavování tlaku otočným regulátorem během
práce, velký plnicí otvor k snadnému plnění nádrže, držák
pro bezpečné uložení trysky během přestávek v práci.
Ergonomický nosný systém s nastavitelným prsním popruhem
pro vysoký komfort při práci. K dostání přídavný bederní
pás a různorodé trysky pro různé možnosti použití a aplikace
jako příslušenství.

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství
SGA 85 bez baterie a nabíječky
Obj. č.

4854 011 7004

② Hmotnost bez akumulátoru a obsahu
③ Vysvětlení symbolů na straněe 386

15 990 Kč

Naleznete od strany 16

Sečení a péče o zeleň

Motorové rosiče a postřikovače

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Jmenovité napětí (V)

Obsah nádoby (l)

Hmotnost (kg)

Hladina akustického
tlaku ③ (dB(A))

Hladina akustického
výkonu ③ (dB(A))

Hodnota vibrací
vpravo ④ (m/s2)

Akumulátorový systém
STIHL

Manometr

Motorové rosiče a postřikovače

Obj. č.

238

4255 019 4910

430 Kč

–

1,5

0,46 ①

–

–

–

–

–

Ruční postřikovače ⑤
SG 11

4255 019 4921

SG 21

838 Kč

–

3,0

1,2 ①

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SG 31

4255 019 4930

1 143 Kč

–

5,0

1,8 ①

SG 51

4255 019 4950

2 854 Kč

–

12,0

4,5 ①

–

–

–

–

⬤

SG 71

4255 019 4970

3 236 Kč

–

18,0

4,8 ①

–

–

–

–

⬤

Akumulátorový

postřikovač ⑤

SGA 85 NOVINKA

4854 011 7000

36

17,0

6,2 ②

66,0

77,0

0,9

AP Systém

⬤

⬤ Sériově

① Hmotnost bez obsahu
② Hmotnost bez
akumulátoru a obsahu

15 990 Kč ⑦

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

⑤ Při používání postřikovačů je třeba dodržovat
předpisy platné pro danou zemi
⑥ Další informace naleznete v glosáři na straně 390
⑦ Cena bez akumulátoru a nabíječky

–

K ošetřování obtížně přístupných rostlin,
jako jsou trnité živé ploty nebo růže,
vybaven plochou tryskou.

Příslušenství pro postřikovače
Prodlužovací
trubka
4255 500 0301

172 Kč

SG 11
(délka 20 cm)
110°

Prodlužovací
trubka
4255 500 0300

102 Kč

SG 31, SG 51, SG 71,
(délka 40 cm)

–

Plast

–

Pro přesné ošetření z velké vzdálenosti,
např. stromů a keřů.

4255 500 0303

424 Kč

SG 21, SG 31, SG 51, SG 71,
SGA 85 (délka 50 cm)

–

Mosaz

–

Pro přesné ošetření z větší vzdálenosti,
např. u stromů a keřů.

4255 500 0900

486 Kč

SG 31, SG 51, SG 71,
SGA 85 (délka 52 – 90 cm)

4255 500 2101

1 083 Kč

SG 51, SG 71, SGA 85
(délka 159 – 300 cm)

4255 500 5800

628 Kč

SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85

4255 500 7403

747 Kč

SG 31, SG 51, SG 71
Barva žlutá

4255 500 7404

747 Kč

SG 31, SG 51, SG 71
Barva červená

4255 500 7405

747 Kč

SG 31, SG 51, SG 71
Barva modrá

Prodlužovací
trubka

Teleskopické
trubky

Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah
plynule až o 90 cm.

Plast
–

–
Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah
plynule až o 300 cm.

Mosaz

Stříkací clona

Tlakové ventily

80°

Plast

–

1,0
–

Plast

1,5
2,0

Sada trysek

4255 007 1000

390 Kč

SG 11, SG 21, SG 31, SG 51,
SG 71, SGA 85

80°

Plast

–

Mosaz

2,0

Plast

–

Minimalizuje plochu vystavenou větru
a snižuje tak unášení větrem. Zabraňuje
kontaktu postřiku se sousedními rostlinami.

Udržují požadovaný tlak (v závislosti na
provedení) konstantní s odchylkou +
– 10 %.
Díky konstantnímu tlaku snižuje kolísání
aplikované dávky a umožňuje optimální
výsledek práce.

Skládá se ze dvou plochých trysek
pro ošetřování plochy a dvou trysek
s dutým kuželovým paprskem ke stříkání
jednotlivých rostlin. (Pro montáž na
SG 51, SG 71 a SGA 85 je potřebný držák
trysek.)

85°

Trubka pro
široký postřik
4255 500 9702

1 644 Kč

SG 51, SG 71, SGA 85
(délka 100 cm)
80°

Široká stříkací trubka se třemi plochými
tryskami k aplikaci přípravků na ochranu
rostlin na velké plochy. Umožňuje rychle
postupující, efektivní práci.

Držák trysek

4255 500 2800

91 Kč

SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85

–

Potřebné, aby se daly namontovat
na nářadí ploché trysky.

Sečení a péče o zeleň

Plast

Použití

Optimální stříkací tlak
(barů)
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Materiál

Úhel stříkání /
tvar paprsku ⑥

Vhodné pro model
postřikovače

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obj. č.

Motorové rosiče a postřikovače
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Půdní jamkovače

Výkonný stroj pro
efektivní práci.
I v tvrdých půdách.
ƒ
Půdní jamkovače

243

242

PŮDNÍ JAMKOVAČE

Půdní jamkovače detailně
ƒ

03 KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

01 Velmi výkonný motor

02 MÉNĚ NAMÁHAVÁ PRÁCE

04 VÝBORNÉ VEDENÍ

05 Větší
bezpečnost

Technika
01 MOTOR STIHL 4-MIX®
Kombinuje výhody dvoutaktního a čtyřtaktního motoru.
Nízká spotřeba, málo zplodin, není nutná výměna oleje.
Příjemný zvuk. Vynikající výkon a vysoký točivý moment.

04 VELKOPLOŠNÝ OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK
Během práce se opírá o tělo nebo nohu a poskytuje
vysoký komfort a přesné vedení jamkovače.

Bezpečnost
Pohodlí
02 ÚCHOPNÝ RÁM S TLUMENÍM VIBRACÍ
Postará se o zřetelnou redukci vibrací –
to umožňuje práci výrazně šetřící síly obsluhy.

05 Brzda vrtáku QuickStop
Brzda vrtáku STIHL QuickStop, včetně spouštěcí páky
přeruší působení síly, když se vrták zasekne. Pomocí
brzdy lze zaseknutý vrták jednoduše vyšroubovat ven.

03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Všechny ovládací prvky pro ovládání motoru jsou
integrovány v levé rukojeti. Obsluha stroje se provádí
stiskem prstu.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
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Půdní
jamkovače
ƒ

● Stroj obsluhovaný jednou osobou
pro ﬂexibilní použití
● K vrtání otvorů do země, pro výsadby, pro
stavbu nebo k odebírání půdních vzorků
● Dodávají se různé vrtáky, prodloužení
tyče, opěrné polštářky a sklíčidla jako
příslušenství

BT 131
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 k • 10,0 kg ①

Půdní jamkovač obsluhovaný jednou osobou s brzdou
vrtáku Quickstop. Motor STIHL 4-MIX® se zvětšenou
palivovou nádrží, úchopný rám s nízkými vibracemi, ovládací
rukojeť s tlačítkem Stop, dlouhodobý systém ﬁltrace vzduchu,
velký opěrný polštářek.

23 890 Kč②

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vrtacího nástroje
② Cena bez vrtacího nástroje

Sečení a péče o zeleň
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PŮDNÍ JAMKOVAČE

NOVINKA
Servisní Kit 31
Se servisním kitem 31 pro benzinové motorové nářadí STIHL
můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu
dostanete v soupravě jednu zapalovací svíčku, palivový ﬁltr
a papírový ﬁltr. Díky proaktivním, pravidelným standardním
údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky
před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit
životnost Vašeho motorového nářadí. Kromě univerzálního
klíče, který jste již dostali spolu s Vaším motorovým nářadím
STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.
Pro BT 131.

Výkon (kW / k)

Hmotnost ① (kg)

Hladina akustického tlaku ② (dB(A))

Hladina akustického výkonu ② (dB(A))

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ③ (m/s2)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®)

Otáčky vřetena (min-1 )

Automatický dekompresní ventil

Stabilní systém ﬁltrace vzduchu

Brzda vrtáku QuickStop

Blokování startování / zpětného chodu

Informace o ceně na prodejně

Zdvihový objem (cm3)

4180 007 4103

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obj. č.

23 890 Kč

36,3

1,4 / 1,9

10,0

92

100

1,7 / 2,0

4-MIX®

200

⬤

⬤

⬤

⬤

Jamkovače④
BT 131 ⑤

Doporučená prodejní cena vč. DPH
⬤ Sériově

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vrtacího nástroje
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

④ Dodávka bez vrtacího nástroje
⑤ S opěrným polštářem

4404 680 2009

4 503 Kč

90

4404 680 2012

4 948 Kč

120

4404 680 2015

5 293 Kč

150

4404 680 2020

5 657 Kč

200

4404 680 2030

5 938 Kč

300

750

4311 680 2515

4 008 Kč

150

4404 680 1900

4 503 Kč

4311 680 2350

4313 748 2501

Použití

60

Vhodný pro půdní
jamkovač

4 008 Kč

Délka (mm)

Průměr (mm)

4404 680 2006

Obj. č.

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Příslušenství pro půdní jamkovače
Zemní vrták

695
BT 131

Pro všechny druhy půdy.

525

BT 131

Speciální vrták k vrtání otvorů
pro sázení rostlin. Válcový tvar.

260

660

BT 131

Speciální vrták ke kypření půdy
a pro vysazování rostlin.

1 611 Kč

–

450

BT 131

K prodloužení zemního vrtáku
u hlubokých vrtaných otvorů.

667 Kč

–

–

BT 131

Náhradní opěrný polštář.

Zemní vrták sázecí šnek

Zemní vrták
srdcovitého tvaru

Prodlužovací tyče

Opěrný polštářek
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Sečení a péče o zeleň

PŮDNÍ JAMKOVAČE

Čištění a
úklid
ƒ
Motorové foukače

Zahradní vysavače

Zametače

VysokotLAký čistič

Vysavače mokrých/
suchých nečistot

ZAHRADNÍ DRTIČE
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RŮZNORODÉ NEČISTOTY.
A VŠESTRANNÉ ZPŮSOBY JEJICH
ODSTRANĚNÍ.
ƒ
Zahradní foukače a příslušenství

251

Vysokotlaké čističe profesionální třídy

280

Zahradní vysavače zařízením a příslušenství

258

Zametače

263

Příslušenství pro vysokotlaké
čističe profesionální třídy

281

Vysokotlaké čističe kompaktní a střední třídy

266

Vysavače mokrých/suchých nečistot

285

Příslušenství pro vysavače mokrých/
suchých nečistot

288

Příslušenství pro vysokotlaké čističe kompaktní
a střední třídy

275

Čisticí prostředky pro vysokotlaké čističe

278
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Foukače detailně
ƒ

05 Snadné ovládání
04 Antivibrační systém

02 Nižší hlučnost při práci

03 Dlouhá
životnost

01 Snadné
startování

Technika

Pohodlí

01 STIHL ERGOSTART
Umožňuje komfortní startování téměř bez vynaložení
síly. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým
hřídelem přebírá práci při startování, takže již nejsou
nutné trhavé pohyby lankem.

04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Umožňuje komfortnější práci, protože tlumící a pružné
prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže.

02 TLUMIČ HLUKU
Je integrovaný ve foukací trubce a zajišťuje nízkou
provozní hlučnost při vysokém foukacím výkonu.

05 Páčka plynu s aretací a tLAčítkem STOP
Plynovou páčku lze zajistit v poloze plného plynu.
Krátkým stiskem palce vypnete motor. Přístroj je potom
automaticky opět připraven ke spuštění.

03 HD2 FILTR
Zadrží i jemný prach, aby se nedostal do motoru,
čímž přispívá k jeho dlouhé životnosti. Díky speciálnímu
materiálu lze ﬁltr snadno čistit vymýváním např.
přípravkem Varioclean a v teplé vodě.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
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Benzínové
foukače
ƒ
BG 56
27,2 cm3 • 4,1 kg ①

Odstraňuje z ploch rychle listí nebo posečenou trávu.
Kulatá hubice, tlačítko Stop.

7 230 Kč

● Pro majitele či správce domů
a komunální údržbu zeleně
● K nošení v ruce nebo na zádech
● Vysoce výkonný a efektivní
● Vysoký komfort při práci
BR 200
27,2 cm3 • 5,7 kg ①

Kompaktní a velmi lehký stroj. Antivibrační systém STIHL,
s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a
s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.

12 780 Kč

BR 350
63,3 cm3 • 10,1 kg ①

Spolehlivý základní model pro profesionály. Antivibrační
systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová
páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.

14 310 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Čisticí stroje
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Akumulátorové
foukače
ƒ
BR 700
64,8 cm3 • 10,8 kg ①

Extrémně výkonný foukač s velmi vysokým foukacím výkonem.
Přestavení polohy rukojeti a plynulé přestavení foukací trubky
bez použití nářadí, rukojeť opatřená měkkým potahem. Antivibrační systém STIHL, motor STIHL 4-MIX®. Ergonomicky
tvarované, široké ramenní popruhy, bederní pás, plynová páčka
s aretací a s tlačítkem STOP, rukojeť pro přenášení. Při dlouhé
práci se zahnutou hubicí doporučujeme řídítkovou rukojeť (lze
dokoupit jako příslušenství).

19 170 Kč

● Ideální pro čistící práce v oblastech citlivých
na hluk jako jsou nemocnice, školky nebo
obydlené oblasti
● Nejtišší foukače v sortimentu
● Bez omezení elektrickou přípojkou
a bez emisí výfukových zplodin

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH

BGA 45

④

BGA 86

253

④

18 V • 2,2 kg ②

36 V • 2,8 kg ③

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění
malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný
lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení
akumulátoru 210 min/300 min (80 %/100 %).

Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač
pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích
a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené hmoty
a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení
délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu
je k dostání jako příslušenství.

3 490 Kč

BGA 57

④

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky

BGA 100

7 640 Kč

④

36 V • 2,3 kg ③

36 V • 2,5 kg ③

Příjemně tichý akumulátorový foukač. K nafoukání listí, trávy,
papíru a jiného odpadu v blízkosti domů na hromadu. Kulatá
hubice, měkká rukojeť a ve třech polohách délkově nastavitelná
foukací trubka, která se dá optimálně přizpůsobit výšce
uživatele. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání
jako příslušenství.

Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač
pro profesionální použití, zvláště v městských klidových
zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, tři výkonové stupně s
doplňkovou funkcí Boost, třístupňové nastavení délky foukací
trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (Příslušenství).
Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako
příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič
a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový
akumulátor AR (viz strana 55).

BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky
Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

3 660 Kč
7 130 Kč

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství
Naleznete od strany 16

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② Hmotnost včetně baterie
③ Hmotnost bez baterie

④ Vysvětlení symbolů na straně 386

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky

11 920 Kč

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID
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Elektrické
foukače
ƒ
BGE 81
230 V • 1,4 kW • 3,3 kg ①

K čištění velkých ploch v blízkosti domu. Plochá hubice,
rukojeť opatřená měkkým potahem, plynulá regulace otáček,
blokovací tlačítko k aretaci foukacího výkonu, odlehčení tahu
kabelu, s možností dodatečného vybavení sacím zařízením
použitelný i jako zahradní vysavač s funkcí drcení.

3 230 Kč
● Pro práci kolem domu
● Vždy snadno připraven k okamžitému
nasazení v místech s elektrickou přípojkou
● Příjemně nízká provozní hlučnost
● Silný foukací účinek
Profesionální tip
Z Vašeho elektrického foukače si můžete docela jednoduše
udělat zahradní vysavač, ve kterém se při nasávání listí rovnou
drtí a přechází do záchytného vaku. V ideálním případě můžete
rozdrcené listí bezprostředně poté rozhodit na mulčování.
Potřebujete k tomu pouze adaptér pro sací zařízení pro
elektrické foukače, který naleznete na straně 255.

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost bez kabelu
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Příslušenství
k foukačům
ƒ
NOVINKA
Servisní soupravy

● Pro rozšíření možností použití
● Různé trysky

Se servisními kity pro benzinové foukače a rosiče i vysavače s
rozmělňovacím zařízením STIHL můžete provádět jednoduché
údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou
jednu zapalovací svíčku, palivový ﬁltr a vzduchový ﬁltr. Díky
proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete
chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou
nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost Vašeho
nářadí. Mimo univerzálního klíče, který jste již dostali spolu
s Vaším nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný
doplňkový nástroj.

● Sada k čištění okapů
● Popruhy pro pohodlnou práci

Servisní kit 36 pro BG 56, BG 66, BG 86 (výrobní č. stroje < 290821925),
SH 56, SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)
Obj. č.
4241 007 4100
Servisní kit 37 pro BG 86 (výrobní č. stroje > 290871694),
SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)
Obj. č.
4241 007 4101
Servisní kit 38 pro BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Obj. č.
4244 007 4100
Servisní kit 39 pro BR 500, BR 600, BR 700
Obj. č.
4282 007 4100

Informace o ceně na prodejně

SADA PRO PŘESTAVBU NA VYSAVAČ
Pro adaptaci foukače na
zahradní vysavač. Pro BG 56.

Obj. č.

4241 700 2200

2 228 Kč

Pro adaptaci elektrického
foukače na elektrický zahradní
vysavač. Pro BGE 81.

Obj. č.

4811 700 2201

1 952 Kč

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Čisticí stroje
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Sada k čištění okapů

Obouruční rukojeť

Na odstraňování nečistot a listí.
Cca 3 m dlouhá foukací trubka, pro
BG 56, BGE 81, SH 86 a SHE 71.

Rozděluje zpětné rázy na obě
ruce. Zvláště doporučujeme
při zahnutých hubicích pro
BR 350 a BR 700.

Obj. č.

1 075 Kč

4241 007 1003

Obj. č.

2 084 Kč

4282 790 1700

Bederní popruh
Rozdělují rovnoměrně hmotnost
nářadí na kyčle. Měkké polstrování.

Pro BR 350
Obj. č.
4203 710 9102

Tvar

176 Kč

zahnutá

BG 56, BG 86, BGE 71,
BGE 81, SHA 56

4203 701 8300

144 Kč

zahnutá

BR 350

Použití

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

4241 708 6302

Vhodné pro foukač

Obj. č.

712 Kč

Ploché hubice

Umožňuje velký záběr díky proudu
vzduchu ve tvaru širokého vějíře, který je
veden rovnoběžně se zemí.
4282 708 6340

220 Kč

zahnutá

4282 708 6304

440 Kč

zahnutá

BR 700

103 Kč

přímá

BR 600

BR 600

Kulaté hubice
4282 708 6310

Pro pohodlnou práci díky rovnému
tvaru hubice.
4282 708 6302

Doporučená prodejní cena vč. DPH

121 Kč

přímá

BR 700

Hmotnost (kg)

Foukací síla ① (N)

Rychlost vzduchu (m/s)
s kruhovou/plochou hubicí

Objemový průtok vzduchu
(m3/hod.) s kruhovou/plochou hubicí

Hladina akustického tlaku ② (dB(A))

Hladina akustického výkonu ② (dB(A))

Hodnota vibrací vpravo ③ (m/s2)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) /
Akumulátorový systém STIHL

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID
Příkon (kW)
–

4,1 ④

13

71 / –

700 / –

90

104

8,0

2-MIX

–

•/–

–/–

–

5,7 ④

12

67 / –

680 / –

96

103

3,0

2-MIX

⬤/–

⬤

–/–

–

10,1 ④ 17

90 / –

740 / –

98

106

3,9

2-MIX

⬤/

⬤

–/–

–

–

10,8 ④ 35

88 / –

1 550 / –

101

109

2,5

4-MIX®

⬤

–/–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

•

Adaptér sacího zařízení

•

Antivibrační systém STIHL

⬤/

Kulatá hubice / plochá hubice

Náprsní popruh / bokový pás

Jmenovité napětí (V)
–

STIHL ElastoStart / ErgoStart

Zdvihový objem (cm3)

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

27,2

Benzínové foukače
BG 56
BR 200
BR 350
BR 700

7 230 Kč
12 780 Kč
14 310 Kč
19 170 Kč

27,2
63,3
64,8

–
–

•
⬤/•

•/–
•/•
•/⬤

•
–
–
–

Akumulátorové foukače
BGA 45

3 490 Kč

–

18

–

2,2 ⑤

5

44 / –

420 / –

76

87

3,2

AI Linie

BGA 57

3 660 Kč ⑩

–

36

–

2,3 ⑥

9

55 / 60

620 / 560

79

90

0,6

AK Systém

7 130 Kč

–

36

–

3,5 ⑦

9

55 / 60

620 / 560

79

90

0,6

AK Systém

BGA 86

7 640 Kč ⑩

–

36

–

2,8 ⑥

15

69 / 76

780 / 710

79

90

0,5

AP Systém

BGA 100

11 920 Kč ⑩

–

36

–

2,5 ⑥ 17 ⑨

75 ⑨ / 81

840 ⑨ / 760

80

90

0,9

AP Systém

•
⬤/•
⬤/•
⬤/•

–

230

1,4

– / 82

– / 565

89

103

4,1

–

–/⬤

Sada BGA 57
s AK 20 a AL 101

⬤/–
⬤/

Elektrické foukače
BGE 81

⬤ Sériově

dodatečného
• Možnost
vybavení (příslušenství)

3 230 Kč

3,3 ⑧

12

① Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s2

④ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
⑤ Hmotnost včetně baterie
⑥ Hmotnost bez baterie
⑦ Hmotnost včetně baterie, bez nabíječky

⑧ Hmotnost bez kabelu
⑨ V režimu Boost
⑩ Cena bez akumulátoru
a nabíječky
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Zahradní
vysavače s
rozmělňovacím
zařízením a
příslušenství
ƒ

SH 86
27,2 cm3 • 5,8 kg ①

Ideální k čištění velkých ploch. Plynulá regulace otáček, kulatá
hubice, plochá hubice, aretační tlačítko, STIHL ElastoStart,
antivibrační systém STIHL, ﬁltr HD2.

9 610 Kč

● Pro soukromé i profesionální
uživatele
● K odstranění spadaného listí
a ostříhaného materiálu
● Použitelné také jako foukač

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství
Naleznete od strany 16

Doporučená prodejní cena vč. DPH
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Příslušenství:
NOVINKA Sada
pro dodatečnou instalaci
sběrný vak

Viz. strana 260

Vč. foukací trubky

NOVINKA
SHA 56

④

36 V • 4,2 kg ②

První akumulátorový zahradní vysavač s rozmělňovacím
zařízením v nabídce STIHL. Jako praktické nářadí 2 v 1
vhodné k nasávání listí a drobných ořezaných větviček i k
nafoukávání listí a papíru na hromadu. Přestavba zahradního
vysavače s rozmělňovacím zařízením na foukač je zvlášť
jednoduchá a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá
ergonomie v obou pracovních režimech díky otočné rukojeti s
variabilním regulátorem rychlosti. Jako zahradního vysavač s
rozmělňovacím zařízením s přídavnou přední rukojetí, kovovou
rozmělňovací hvězdicí a polstrovaným nosným popruhem.
Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje díky svému
asymetrickému designu maximální volnost pohybu nohou.
Jako příslušenství se dodá zádový sběrný vak. Jako foukač
s kulatou hubicí a s foukací trubkou přestavitelnou do dvou
poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání
jako příslušenství.
SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky
Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101

5 910 Kč
9 380 Kč

Jedno otočení a je
připraven k použití
Nezáleží na tom, zda použijete SHA 56 jako vysavač s
rozmělňovacím zařízením nebo jako foukač, otočná rukojeť se
postará při obou způsobech použití o vynikající ergonomii
a tím o ještě větší komfort při práci. Při přestavbě vysavače
s rozmělňovacím zařízením na foukač bez použití nářadí – nebo
opačně – otočte jednoduše rukojeť o 180 stupňů a již sedí
SHA 56 pohodlně ve Vaší ruce. Pomocí variabilního regulátoru
rychlosti umístěného na rukojeti můžete plynule regulovat sací
a foukací sílu SHA 56. Speciálně při použití jako vysavač
s rozmělňovacím zařízením se postará přídavná zahnutá
rukojeť na SHA 56 o ještě komfortnější držení ruky.

SHE 71
230 V • 1,1 kW • 4,1 kg ③

Vhodný pro použití v blízkosti domu. Plochá hubice,
foukací zařízení.

3 850 Kč

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu

③ Hmotnost bez kabelu
④ Vysvětlení symbolů na straně 386

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID
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Sběrný vak snižující prašnost

Zahnutá plochá tryska

45 l. Pro použití na zvlášť prašné
materiály. Pro SH 86. K použití u
SHA 56 je nutno zvolit sada pro
dodatečnou instalaci sběrný vak.

Pro SH 86, SHA 56 a SHE 71.

Obj. č.

862 Kč

4229 708 9702

Obj. č.

NOVINKA
Sada pro dodatečnou
instalaci sběrného vaku

Sada k čištění okapů
K odstraňování nečistoty a listí.
Asi 3 m dlouhá foukací trubka,
pro SH 86 a SHE 71.

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.

1 655 Kč

1 075 Kč

Příkon (kW)

Hmotnost (kg), včetně příslušenství

Hladina akustického tlaku ① (dB(A))

Hladina akustického výkonu ① (dB(A))

Hodnota vibrací vlevo / vpravo ② (m/s2)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) /
Akumulátorový systém STIHL

Průchod vzduchu (m3/h) při vysávání

4241 007 1003

Jmenovité napětí (V)

Obj. č.

Zdvihový objem (cm3)

SA02 007 1000

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obj. č.

176 Kč

4241 708 6302

9 610 Kč

27,2

–

–

5,8 ④

93

106

2,5 / 1,9

2-MIX

770

Benzínové zahradní vysavače
SH 86

akumulátorový zahradní vysavač s rozmělňovacím zařízením
4,2 ⑤

V módu vysávání
SHA 56

5 910 Kč ⑧

NOVINKA

–

36

V módu foukání
Sada SHA 56 NOVINKA
s AK 20 + AL 101

V módu vysávání
9 380 Kč ⑧

–

36

83

96

0,8 / 0,8

–
3,2 ⑤

81

96

1,1 ⑦ / –

5,4 ⑤

83

96

0,8 / 0,8

–

V módu foukání

510
AK Systém
–
510
AK Systém

4,4 ⑤

81

96

1,1 ⑦ / –

4,1 ⑥

85

101

1,2 / 0,8

–

Elektrické zahradní vysavače
SHE 71

Doporučená prodejní cena vč. DPH
⬤ Sériově

dodatečného
• Možnost
vybavení (příslušenství)

3 850 Kč

–

230

1,1

① K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s2
③ Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
④ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

–

540

⑤ Hmotnost bez akumulátoru
⑥ Hmotnost bez kabelu
⑦ Při funkci Boost
⑧ Cena bez akumulátoru a nabíječky

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

NOVINKA
Servisni soupravy
Se servisními kity pro benzinové foukače a vysavače
s rozmělňovacím zařízením STIHL můžete provádět
jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete
s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový ﬁltr
a vzduchový ﬁltr z netkané textilie nebo HD2 ﬁltr. Díky
proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete
chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou
nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost Vašeho
motorového nářadí. Kromě univerzálního klíče, který
jste již dostali spolu s Vaším motorovým nářadím STIHL,
nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.
Servisní kit 36 pro SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)
Obj. č.
4241 007 4100
Servisní kit 37 pro SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)
Obj. č.
4241 007 4101

Síla foukání ③ (N)

Max. rychlost vzduchu (m/s)
s kruhovou/plochou hubicí

Objemový průtok vzduchu (m3/h) s
kruhovou /
plochou hubicí

Objem vaku (l)

Antivibrační systém STIHL

STIHL ElastoStart

Kulatá hubice / plochá hubice

Postupná regulace otáček

Foukací zařízení ⑤

Ruční palivové čerpadlo

Informace o ceně na prodejně

15

76 / 89 755 / 620

45

⬤

⬤

⬤/⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

40

8

47 / –

560 / –

–

–

–

–

40

–
–

–
⬤/

47 / –

560 / –

–

9

– / 70

– / 485

45

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–
–

8

•

–
⬤/

–

–

•

–/⬤
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Čisticí stroje

Zametače detailně
ƒ
06 Snadná manipuLAce
díky nízké hmotnosti

05 PRECIZNÍ PRÁCE

04 Promyšlený
design pro provoz
i skLAdování

03 ROZMANITÉ
MOŽNOSTI VYUŽITÍ

02 ÚČINNÝ NA RŮZNÉ DRUHY
NEČISTOT A ODPADKŮ

01 Nízká provozní prašnost

Technika

Pohodlí

01 Těsnicí pás a vzduchový filtr
Zajistí, aby se při zametání zadržely i jemné částice.

04 PRAKTICKÁ NÁDOBA NA SMETENÝ MATERIÁL
Má velký objem pro pojmutí odpadu, ale díky promyšlenému designu zabírá jen málo místa. Stroj je možné
odstavit nebo skladovat na výšku a tak ušetřit místo, aniž
dojde k uvolnění obsahu nádoby na smetený materiál.

02 ZAMETACÍ SYSTÉM STIHL MULTICLEAN
Umožňuje úklid nejrůznějších druhů nečistot, dokonce
i relativně těžkého či mokrého odpadu, jako jsou například
plechovky od nápojů nebo PET lahve. S přídavným
zametacím válcem u STIHL MultiClean PLUS se zachytí
i jemný prach.
03 Odolné materiály
Kvalitní štětiny z odolného nylonu vynikají dlouhou
provozní životností i při intenzivním nasazení v náročných
podmínkách.

05 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY A
PŘIDRŽOVÁNÍ ŠTĚTIN
Umožňuje přizpůsobení zametačů nejrůznějším povrchům.
Do stran přesahující štětiny a boční vymezovací váleček
zajišťuje, že i u zdí a obrubníků je vše perfektně čisté.
06 ODOLNÁ PŘEVODOVKA A ERGONOMICKÁ
VÝŠKOVĚ SEŘÍDITELNÁ RUKOJEŤ
Nízká hmotnost, odolná převodovka s optimálním
přenosem výkonu a ergonomicky tvarovaná rukojeť
zajišťují snadnou ovladatelnost stroje.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
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Mechanické a
akumulátorové
zametače
ƒ

KG 770
odpadní nádržka 50 l • šířka zametání 77 cm • 13,0 kg

● Pro soukromé i profesionální použití
● Snadný úklid komunikací a parkovišť
v komunální, korporativní i soukrommé
sféře
● Efektivně odstraní odpad a nečistoty
v různé podobě

Zametání větších ploch uvnitř i venku. Systém zametání STIHL
MultiClean PLUS, centrální nastavení výšky v 8 polohách,
nízká prašnost při zametání, ergonomická výškově nastavitelná
rukojeť, boční vodící váleček, transportní madlo, lze skladovat
i ve svislé poloze. Velmi vysoká odolnost nylonových štětin pro
dlouhou životnost.

12 576 Kč

● S účinným zametacím systémem
STIHL MultiClean a MultiClean PLUS

Doporučená prodejní cena vč. DPH

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Čisticí stroje
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Čisticí stroje

④

KGA 770
36 V • odpadní nádržka 50 l • šířka zametání 77 cm • 16,0 kg①

Akumulátorový zametač, vhodný pro velké plochy uvnitř
i venku Zametací systém STIHL MultiClean PLUS, osmi
polohové centrální nastavení výšky, boční vodicí váleček,
přepravní rukojeť, Může být uložen ve svislé poloze, aby
šetřil místo, ergonomicky tvarovaná, ve 2 stupních výškově
nastavitelná rukojeť. Velmi lehké ovládání a pohyb díky
bateriovému pohonu kruhových zametacích kartáčů a
válečkového sběracího kartáče. Zvláště efektivní je čištění
hran a rohů i při stojícím stroji. Nylonové štětiny kartáčů
se vyznačují minimálním opotřebením.

19 670 Kč

KGA 770 bez akumulátoru a nabíječky

Vhodné lithium-iontové
akumulátory a další příslušenství

Ochranný kryt převodovky

Těsnící pás a vzduchové ﬁltry

Dodatečný přítlak kartáče

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Akumulátorový pohon zametacího ústrojí

Interiér: dlažby / lité podlahy

Exteriér: Asfalt / vymývaný beton /
zámková dlažba / dlažební kostky
⬤/⬤/⬤/⬤

36

16,0 ①

64

80

2 000

MultiClean
PLUS

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/⬤

⬤/⬤

⬤/⬤/⬤/⬤

12 576 Kč

50

77

–

13,0

–

–

1 500

Systém zametání

⬤/⬤

Pro plochy do… (m2)

–/–

Hladina akustického výkonu ② (dB(A))

⬤

Hladina akustického tlaku ② (dB(A))

⬤

Hmotnost (kg)

⬤

Jmenovité napětí (V)

⬤

Šířka zametání (cm)

⬤

Objem sběrné nádoby (l)

MultiClean
PLUS

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Centrální nastavení výšky

Naleznete od strany 16

ZAMETAČE
KG 770

AKUMULÁTOROVÉ ZAMETAČE
KGA 770

19 670 Kč ③

Doporučená prodejní cena vč. DPH
⬤ Sériově

50

77

① Hmotnost bez baterie
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ Cena bez akumulátoru a nabíječky
④ Vysvětlení symbolů na straně 386
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Vysokotlaké čističe detailně
ƒ
07 Komfortní
ovládání
08 Komfortní přeprava
05 Praktické uložení
04 Robustní a stabilní

06 Dokonale dávkuje
09 Praktické skLAdování

03 Silný pohon
02 Zvýšená životnost
01 Přizpůsobeno čisticímu úkolu

Technika

Pohodlí

01 ReguLAce tLAku/průtoku a manometr
Pracovní tlak a množství vody se dají plynule přizpůsobit
příslušnému čisticímu úkolu. Manometr umístěný na stroji
ukazuje aktuálně nastavený tlak.

05 Integrovaný hadicový buben
Modely PLUS jsou vybaveny integrovaným hadicovým
bubnem, který slouží ke komfortnímu a bezpečnému
uložení vysokotlaké hadice. Rukojeť kliky se dá pro
přepravu a skladování sklopit.

02 Mosazné čerpadlo a písty pokryté
keramikou
Díky pístům pokrytým keramikou je čerpadlo velmi
robustní a to zajišťuje vysokou životnost.
03 Asynchronní motor bez kartáčků
Asynchronní motory bez kartáčků ve vysokotlakých
čističích STIHL jsou zvlášť robustní a vyznačují se dlouhou
životností.
04 VysokotLAká hadice zesílená ocelovou
tkaninou
Vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou je
zvlášť odolná a je vhodná pro použití v nejnáročnějších
podmínkách.

06 Integrovaná nádržka na čisticí
prostředek s reguLAcí dávkování
Pro použití čisticích prostředků jsou přístroje vybaveny
integrovanou nádržkou o objemu 2 l. Příslušné dávkování
čisticího prostředku se dá nastavit regulátorem dávkování.
07 Komfortní pistole s rychlospojkou s
ochranou proti zkroucení a otočnou
ostřikovací trubkou
Rychlospojka s ochranou proti zkroucení umožňuje rychlé
spojení vysokotlaké pistole s vysokotlakou hadicí i její
odpojení. Pomocí otočné ostřikovací trubky se dá vždy
ideálně přizpůsobit usměrnění vysokotlakého paprsku
vody příslušnému čisticímu úkolu.
08 Hliníková teleskopická rukojeť
Vysoce kvalitní výsuvná teleskopická rukojeť pro
komfortní přepravu a prostorově nenáročné uložení.
09 Integrovaná ukládací přihrádka
pro uložení trysek
V praktické ukládací přihrádce se dají trysky uložit
bezpečně a jsou dobře chráněny.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
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Vysokotlaké
čističe
kompaktní
třídy
ƒ

● Pro úklidové práce okolo domu
a v zahradě a také pro soukromé
umývání automobilů ①

RE 80

● Pro znečištěný zahradní nábytek,
schody, cestičky a terasy

RE 80 X

● Kompaktní, komfortní a vysoce výkonné
základní nářadí
● S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní
výbavou

NOVINKA
re 80 X
Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Zvlášť kompaktní, nesené nářadí s nízkou -hmotností
pro snadnou přepravu a uložení šetřící místo. S robustním
vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou,
-nastavitelnou plochou tryskou, sadou na přidávání
čistícíchprostředků. Místo šetřící a bezpečné uložení
příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro
snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a
pistoli.

3 250 Kč

NOVINKA
re 80
Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lehké a kompaktní základní nářadí s robustním vysokotlakým
čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou
tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Místo šetřící
a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi.
Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na
vysokotlaký čistič a pistoli.

3 450 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
X = přenosné provedení

Nabízíme Vám naše nové vysokotlaké čističe RE 80 X a RE 80:

Snadná
manipulace
Díky rychlospojce je možno
vysokotlakou hadici snadno
upevnit na vysokotlaký
čistič a pistoli.

Praktické
uložení
Rotační tryska, plochá tryska
a sada pro rozprašování
čisticího prostředku mohou
být uloženy jako standardní
příslušenství přímo na
přístroji.

Nekomplikované
čištění
Sadu na přidávání čistících
prostředků je možno umístit
na stříkací trubku a tak
přímo přidávat do proudu
vodu čisticí prostředek.

NOVINKA
re 90
Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lehký a komfortní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým
čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou
tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Parkovací
poloha k vypnutí trysky během přestávek v práci i místo šetřící
a bezpečné uložení příslušenství přímo na nářadí. Rychlospojka
pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič
a pistoli.

4 650 Kč

① Respektuje prosím místní předpisy k mytí aut
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NOVINKA – K dostání
od jara 2022

RE 100

RE 100 PLUS CONTROL

10 – 110 bar • 440 l/h • 16,5 kg

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Vysokotlaký čistič s tlakem 110 bar s dlouhou životností a
rozsáhlou výbavou. Hlava čerpadla z hliníku, tichý asynchronní
motor, integrovaný podvozek, sada pro rozstřikování čisticího
přípravku s lahví s rozprašovačem, rotační, nastavitelná plochá
tryska s nastavením tlaku, rychlospojka na pistoli s ochranou
proti zkroucení, parkovací poloha k zastavení stříkacího
zařízení při přestávkách v práci, vysokotlaká hadice 6 m,
přepravní rukojeť.

Zvlášť komfortní a lehký vysokotlaký čistič s PLUS výbavou,
pokud jde o komfort. Funkce CONTROL s nastavením tlaku
stisknutím tlačítka a LED ukazatel tlaku přímo na pistoli.
Hadicový buben (PLUS) pro snadnou manipulaci a uložení
vysokotlaké hadice. Tryska 3 v 1 s integrovanou rotační
tryskou, plochou tryskou a tryskou s přidáváním čisticího
prostředku. Místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství
přímo na vysokotlakém čističi.

5 950 Kč

5 450 Kč

RE 100 PLUS CONTROL
Regulace a ukazatel tlaku
Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou ovládací
jednotkou a vysokotlakým čističem je možno přímo
na pistoli nastavit tři různé tlakové stupně. LED displej
uživatele informuje o aktuálně zvolené úrovni tlaku.

Nastavení tLAku
Stisknutím tlačítka je možno nastavit tři různé
úrovně tlaku.

Ukazatel tLAku
LED displej informuje
uživatele o -aktuálně
nastaveném tlaku.
Inicializace a
navázání spojení
Po úspěšném navázání
spojení mezi rádiovou
ovládací jednotkou a
vysokotlakým čističem je
možno nastavit přímo na
pistoli požadovaný tlak.

Tryska 3 v 1
Pro ﬂexibilní práci je možno jednoduchým otočením
trysky libovolně přepínat mezi plochou tryskou,
rotační tryskou a paprskem čisticího prostředku.

Plochá tryska
Standardní tryska k čištění běžných
nečistot na různých površích.

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Rotační tryska
K odstraňování silně přichycené
nečistoty na odolných površích.
Tryska s přidáváním
čisticího prostředku
K aplikaci vody smíchané
s čisticím prostředkem
z nádržky na čisticí prostředek
na vysokotlakém čističi.
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re 110

NOVINKA
RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním motorem bez
kartáčků a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní
design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku
výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložení trysek
a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou
tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká
hadice dlouhá 7 m s rychlospojkou pro spojení s nářadím
a pistolí.

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním motorem bez
kartáčků, vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem a PLUS
výbavou, pokud jde o komfort. Kompaktní design s výsuvnou
hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací
přihrádka s integrovaným uložení trysek a síťového kabelu.
S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na
přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m
s rychlospojkou. S hadicovým bubnem (PLUS) pro zvlášť
snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.

8 150 Kč

7 550 Kč

re 120
Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s asynchronním motorem
bez kartáčků a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem.
Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou
rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným
uložení trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící
vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací
trubkou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou
a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice
dlouhá 8 m s rychlospojkou ke spojení s nářadím a pistolí.

9 650 Kč

Vhodné příslušenství
Naleznete na straně 275
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RE 130 PLUS

NOVINKA
RE 140 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 22,1 kg

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Zvlášť výkonný a robustní vysokotlaký čistič s rozsáhlou
výbavou. Asynchronní motor bez kartáčků, vysoce kvalitní
hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou
ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou
teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka
s integrovaným uložení trysek a síťového kabelu. Komfortní,
síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť
dlouhou stříkací trubkou. S rotační tryskou, nastavitelnou
plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků.
Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou
ocelovou tkaninou dlouhá 9 m. S hadicovým bubnem (PLUS)
a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou
manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič kompaktní třídy od STIHLu
s rozsáhlou výbavou. Asynchronní motor bez kartáčků, vysoce
kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou
ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou
teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s
integrovaným uložení trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly
šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou
stříkací trubkou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou
a sadou na přidávání čistících prostředků. Odolná, vysokotlaká
hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá
10 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice
z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké
hadice.

12 250 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH

13 850 Kč
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272

Čisticí stroje

Vysokotlaké
čističe
střední třídy
ƒ

re 150
Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

● Pro průmyslové použití a náročné
majitele domů
● Čistění vozidel, garáží, dílen a bazénů
● Vysoký pracovní tlak uvolní
i odolnou nečistotu

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s dlouhou životností
a rozsáhlou výbavou. Mosazné vysokotlaké čerpadlo,
regulace tlaku/množství s manometrem, integrovaná nádrž s
regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá
tryska, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení,
rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací
přihrádka pro uložení trysek, 9 m dlouhá vysokotlaká hadice
vyztuženou ocelovou tkaninou.

16 650 Kč

Vhodné příslušenství
Naleznete na straně 275

Doporučená prodejní cena vč. DPH
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RE 150 PLUS

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s dlouhou životností
a PLUS pokud jde o komfort. Hadicový buben s vedením
hadice, sklopná klika a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice
vyztužená ocelovou tkaninou, mosazné vysokotlaké čerpadlo,
regulace tlaku/množství s manometrem, integrovaná nádrž
s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá
tryska, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení,
rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací
přihrádka pro uložení trysek.

Zvlášť robustní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič s PLUS
výbavou, pokud jde o komfort. Hadicový buben s vedením
hadice, sklopná klika a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice
vyztuženou ocelovou tkaninou, mosazné vysokotlaké čerpadlo
s mimořádně odolnými písty s keramickým povrchem, regulace
tlaku/množství s manometrem, integrovaná nádrž
s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá
tryska, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení,
rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací
přihrádka pro uložení trysek.

17 450 Kč

19 350 Kč
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Pro Vás výzva – pro nás řešení
Ať se jedná o znečištěný zahradní nábytek, schodiště, cesty nebo terasy, malé nebo náročné čisticí práce – vždy máme pro Vás
odpovídající řešení! Protože Vám nabízíme nejen mnohostranný sortiment vysokotlakých čističů, ale také rozsáhlé příslušenství
a čisticí prostředky optimálně sladěné s naším nářadím. Ty vyvíjíme a vyrábíme exkluzivně ve spolupráci s ﬁrmou SONAX.

straně

276

Plochá hadice
s textilním opletem s bubnem
Přívod vody a praktická možnost
uložení v jednom
K zásobování Vašeho vysokotlakého čističe vodou nabízí
STIHL plochou hadici s textilním opletem včetně praktického
bubnu pro komfortní navíjení a odvíjení. Ve spojení s držákem
hadice lze buben uložit přímo na vysokotlakém čističi.
Tak bude plochá hadice s textilním opletem vždy uložena
bezpečně a nebude zabírat místo.

Další vhodné příslušenství
Naleznete od strany 275

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Příslušenství
pro RE 80 –
RE 170 PLUS
ƒ

275

Mycí kartáč na plochy
Šířka cca 285 mm. Pro čištění citlivých
povrchů. S integrovanou gumovou
manžetou pro stáhnutí zbytků vody,
pro RE 80 – RE 170 PLUS.

Obj. č.

4910 500 6000

491 Kč

Sada na čištění vozidel
Skládá se z mycího kartáče, trysky
na čištění vozidel a úhlové trysky
90°.

● K rozšíření spektra použití
● Rozmanitá řešení pro ulehčení práce
● Příslušenství pro speciální čisticí úkoly

Pro RE 90 – RE 130 PLUS, se zacvakávací spojkou
(pro modely před rokem 2022)
Obj. č.
4910 500 6100

633 Kč

NOVINKA Pro RE 80 – RE 170 PLUS, s bajonetovou spojkou
(od modelového roku 2022)
Obj. č.
4910 500 6101

699 Kč

Rotující mycí kartáč
Ø 155 mm. Pro efektivní čištění citlivých
povrchů, s rotujícím kartáčovým věncem
a nastavitelným pracovním úhlem, pro
RE 80 – RE 170 PLUS.

Obj. č.

4910 500 5900

889 Kč

KARTÁČE K PLOŠNÉMU ČISTĚNÍ
RA 90
Ø 255 mm. K rychlému čištění středně
velkých ploch bez postříkání. S nastavením
tlaku, zacvakávací a bajonetovou spojkou
pro RE 80 – RE 170 PLUS.
Obj. č.

4910 500 3900

1 132 Kč

RA 110
Ø 310 mm. Pro rychlé čištění větších ploch.
S nastavením tlaku, pro RE 80 – RE 170 PLUS.

Obj. č.

4910 500 3901

1 341 Kč

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Čisticí stroje

276

Čisticí stroje

Plochá hadice s textilním
opletem s bubnem
Ostřikovací trubka
Délka 12 m. Nízkotlaká hadice včetně
bubnu pro komfortní odvíjení a navíjení
a uložení nezabírající místo. Uložení
přímo na nářadí je možné. Maximální
teplota přívodu vody: 20 °C.
K upevnění bubnu na vysokotlaký
čistič je potřebný držák hadice.
Pro RE 110 – RE 170 PLUS.

Délka 1 080 mm. Robustní, zahnutá stříkací trubka
s tryskou, pro čištění obtížně přístupných míst, pro
RE 80 – RE 170 PLUS.
Obj. č.

4910 500 1900

1 281 Kč

Prodloužení stříkací trubky
Obj. č.

4910 500 8600

1 630 Kč

Délka 430 mm. Pro
RE 80 – RE 170 PLUS.
Obj. č.

4910 500 0900

Vysokotlaké
prodlužovací hadice①
Pro větší dosah.
S rychlospojkou.

Délka 7 m, textilní tkanina pro RE 80 – RE 130 PLUS
Obj. č.
4910 500 0801

602 Kč

Zpětný ventil S PŘÍRUBOU 3⁄4"②

833 Kč

Délka 9 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 80 – RE 170 PLUS
1 547 Kč
Obj. č.
4910 500 0802

Zabraňuje zpětnému toku
vody z vysokotlakého čističe
do řadu pitné vody.
Pro RE 80 – RE 170 PLUS.
Obj. č.

4900 500 5700

1 423 Kč

Délka 20 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 143 – RE 170 PLUS
Obj. č.
4910 500 0803
2 958 Kč

Tryska na aplikaci pěny
Vysoký čisticí účinek díky
dlouhou dobu aplikované pěně.
Vyrovnání postřikovacího paprsku
a nastavitelný úhel rozstřiku. S
dávkovacím systémem a velkým
plnicím otvorem.
Pro RE 80 – RE 143
Obj. č.

4910 500 9600

Pro RE 150 - RE 170 PLUS
Obj. č.
4910 500 9601

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Vysokotlaké prodloužení hadice nelze navinout na hadicový buben
② Pro vodovodní řad s pitnou vodou používejte zpětný ventil

616 Kč
616 Kč

Zařízení pro mokré otryskávání
K mokrému čištění zdiva
a kovových dílů. Nejlepší
výsledky s tryskacím
granulátem STIHL SB 90,
pro RE 80 – RE 170 PLUS.

Obj. č.

4910 500 1800

1 097 Kč

Souprava na čištění trubek
15 m dlouhá, vnější průměr:
Hadice 10 mm, hlava
13,7 mm (na převlečné matici).
Vhodná na čistění trubek s
menším průměrem. S tryskou,
pro RE 80 – RE 170 PLUS.
Obj. č.

4910 500 8000

900 Kč

Sací sada
Délka 3 m. Při odběru
ze zásobníků dešťové vody
a cisteren doporučujeme
použití ﬁltru.
Pro RE 80 – RE 170 PLUS.
Obj. č.

4910 500 0500

1 082 Kč

Vodní filtr
Chrání čerpadlo před nečistotami z přívodu vody –
přípojka 3⁄4". Pro RE 80 – RE 170 PLUS.
Obj. č.

4910 500 5400

184 Kč
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Čisticí
prostředky
pro
vysokotlaké
čističe
ƒ

Autošampón a vosk CC 100
Odstraňování typické silniční
nečistoty, jako je sůl, prach a
zbytky hmyzu z vozidel všeho
druhu. Pěnivý, vysoce kvalitní
voskové komponenty, zářivý lesk,
dlouhodobý odperlovací efekt.
1l
Obj. č.

0782 516 9300

170 Kč

5l
Obj. č.

0782 516 9301

520 Kč

Univerzální čistící
prostředek CU 100
● Optimální prostředky pro používání ve
vysokotlakých čističích STIHL
● Speciální kvalitní přípravky pro
různorodé možnosti použití

K šetrnému odstraňování
nejrůznějších nečistot z tvrdých
povrchů okolo domu a v zahradě.
Vhodný pro lakované, kovové,
kamenné, plastové a skleněné
plochy.
1l
Obj. č.

0782 516 9100

170 Kč

5l
Obj. č.

0782 516 9101

505 Kč

Univerzální čistič Profi CP 200
Pro profesionální použití
na všechny tvrdé povrchy.
Nelze používat na textilní
materiály. Odstraňuje všechny
druhy usazenin, zejména olej a
mastnotu, dále například saze,
prach a hmyz.

1l
Obj. č.

0782 516 9200

183 Kč

10 l
Obj. č.

0782 516 9201

870 Kč

Čistící prostředek na kameny
a omítky CS 100
Pro tvrdé kamenné, betonové
a dřevěné plochy, na fasády nebo
obkladačky. Uvolňuje spolehlivě
pevně ulpělé zelené povlaky,
nečistotu z emisí, saze a prach.

5l
Obj. č.

0782 516 9500

Doporučená prodejní cena vč. DPH

572 Kč

Čistič disků CR 100
K pohodlnému odstraňování pevně
přichycených nečistot. Pro všechny
disky z lehkých kovů a oceli.

500 ml

227 Kč

0782 516 9400
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Vysokotlaké
čističe
profesionální
třídy
ƒ
● Pro zemědělské podniky, komunální
podniky, lesní závody a stavební řemesla
● Pro náročné čistící práce a extrémní
zatížení v denním trvalém provozu

RE 282 PLUS
Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Čistič s vysokým výkonem a PLUS výbavou. Pomaloběžný
motor, hadicový buben s přídavnou pomůckou pro navíjení,
15 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou,
druhá stříkací trubka s rotující tryskou, síťové napětí 400 V,
písty s keramickým povrchem odolné proti opotřebení,
ergonomické profesionální stříkací zařízení STIHL, nádobka na
čisticí prostředek, regulace tlaku/množství, manometr, velký
vodní ﬁltr.

36 430 Kč

● S bezúdržbovou motorovou/čerpací
jednotkou s dlouhou životností
● S prvotřídní ergonomií a bohatým
sériovým vybavením

VHODNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
Naleznete od strany 278

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Příslušenství
pro RE 282 Plus
ƒ

281

Rotující mycí kartáč
Profesionální výbava, kartáčová vložka je vyměnitelná,
nastavitelný pracovní úhel, s žíněmi z přírodního materiálu,
rychlospojka.
Obj. č.

● K vybavení profesionálních přístrojů
● Speciální trysky, mycí kartáče a ostatní
rozšíření pro speciální čisticí práce

4925 500 5900

4 433 Kč

Adaptér šroubová spojka /
rychlospojka
Adaptér pro instalaci stříkacích
trubek/příslušenství se šroubovou
spojkou na profesionální stříkací
zařízení s rychlospojkou.
Obj. č.

4925 500 6700

637 Kč

TRYSKA NA APLIKACI PĚNY
Vysoký čisticí účinek díky
dlouhou dobu přichycené pěně.
Postřikovací paprsek nastavitelný
svisle nebo vodorovně,
nastavitelný úhel rozstřiku,
dávkovací tlačítko pro koncentraci
čisticího prostředku, láhev o
obsahu 1 litr s velkým plnicím
otvorem.
Obj. č.

4925 500 9600

1 284 Kč
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Prodloužení vysokotlaké
hadice①

Adaptér vysokotlaké hadice
Ke spojení vysokotlakých
hadic.

Prodlužovací hadice, pro
použití s adaptérem, zesílené
ocelové opletání.
DN 06, M24 × 1,5
Délka 10 m

M24 × 1,5

3 363 Kč

574 Kč

Max. teplota přiváděné vody (°C)

Pohotovostní hmotnost (kg)

Příkon (kW)

Hladina akustického tlaku ③ (dB(A))

Hladina akustického výkonu ③ (dB(A))

Hodnota vibrací ④ (m/s2)

RE 80 X

NOVINKA

3 250 Kč

10 – 90

120

330

430

40

7,0

1,7

75,0

89,0

≤ 2,5

RE 80

NOVINKA

3 450 Kč

10 – 90

120

330

430

40

7,0

1,7

75,0

89,0

≤ 2,5

RE 90

NOVINKA

4 650 Kč

10 – 100

130

350

440

40

8,0

2,1

76,0

90,0

≤ 2,5

5 450 Kč

10 – 110

120

380

440

40

16,5

1,7

67,0

81,0

≤ 2,5

5 950 Kč

10 – 110

150

350

450

40

9,0

2,1

76,0

89,0

≤ 2,5

7 550 Kč

10 – 110

150

380

430

40

17,6

1,7

73,0

85,0

≤ 2,5

8 150 Kč

10 – 110

150

380

430

40

20,3

1,7

73,0

85,0

≤ 2,5

RE 120

9 650 Kč

10 – 125

160

400

480

40

20,0

2,1

74,0

86,0

≤ 2,2

RE 130 PLUS

12 250 Kč

10 – 135

170

420

500

40

21,2

2,3

74,0

86,0

≤ 2,2

13 850 Kč

10 – 145

180

430

510

40

22,7

2,5

74,0

86,0

≤ 2,5

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Max. průtok vody (l/h)

4925 503 0800

Min. průtok vody (l/h)

Obj. č.

Max. tlak ② (barů)

4925 500 0840

Pracovní tlak (barů)

Obj. č.

Vysokotlaké čističe kompaktní třídy ⑤

RE 100
RE 100 PLUS CONTROL

NOVINKA⑦

RE 110
RE 110 PLUS

RE 140 PLUS

NOVINKA

NOVINKA

Vysokotlaké čističe střední třídy ⑤
RE 150

16 650 Kč

10 – 140

180

540

612

60

30,0

2,9

71,0

85,0

< 2,5

RE 150 PLUS

17 450 Kč

10 – 140

180

540

612

60

31,0

2,9

71,0

85,0

≤ 2,5

RE 170 PLUS

19 350 Kč

10 – 150

180

570

648

60

31,0

3,3

71,0

85,0

≤ 2,5

200

700

760

60

42,0

3,5 ⑥

73,4

87,6

≤ 2,5

Vysokotlaké čističe profesionální
RE 282 PLUS

Doporučená prodejní cena vč. DPH
⬤ Sériově
Možnost dodatečného
vybavení (příslušenství)

•

třídy ⑤

36 430 Kč

60 – 160

① Prodloužení vysokotlaké hadice nelze navinout na hadicový buben
② Maximálně přípustný systémový tlak
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s2 (RE 90),
2,0 m/s2 (od RE 100), s plochou tryskou

Souprava na čištění
trubek

283

Vodní filtr
3⁄4". Chrání čerpadlo před
nečistotou z přípojky vody.

Velmi ohebná i v úzkých trubkách.
S tryskou a rychlospojkou.

Obj. č.

978 Kč

4900 500 5405

Délka 10 m
Obj. č.

3 570 Kč

4925 500 8000

Pro přívodní hadici 3⁄4"

Délka 20 m

5 759 Kč

696 Kč

Sada pro rozstřikování čisticího
přípravku / nádržka na čisticí prostředek /
externí nasávání čisticího prostředku

Nádoba na čistící prostředky,
průhledná (l)

Dávkovací systém čisticího prostředku

Vysokotlaká hadice (délka v m)

Vysokotlaká hadice zesílená
ocelovou tkaninou

Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkací trubkou a měkkou rukojetí

Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / písty s keramickým povrchem

Regulace tlaku /
průtoku na přístroji /pistoli

Manometr

Hliníková teleskopická rukojeť

Přepravní rukojeť

Sklopný kryt pro uložení hubic

Rychlospojka pro vysokotlakou hadici

Integrovaný buben na vysokotlaké hadicel

Pistole se spojkou chránící proti
zkroucení hadice

Rotorová tryska / 2. stříkací trubka
s rotorovou tryskou

4900 500 5401

Otáčky (min-1)

Obj. č.

Síťové napětí (V / fáze / Hz)

4925 500 8001

Délka síťového kabelu (m)

Obj. č.

5

230 / 1~ / 50

20 000

⬤/–/–

0,5

–

5

–

–

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

20 000

⬤/–/–

0,5

–

5

–

–

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

21 000

⬤/–/–

0,5

–

6

–

–

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2 850

⬤/–/–

0,5

–

6

–

–

⬤/–/–

–/–

–

–

–

–

–

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

20 000

–/⬤/–

0,5

–

6

–

–

⬤/–/–

–/⬤

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2 850

⬤/–/–

0,5

–

7

–

–

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2 850

⬤/–/–

0,5

–

8

–

–

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2 850

⬤/–/–

0,5

–

8

–

⬤

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2 850

⬤/–/–

0,5

–

9

⬤

⬤

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2 850

⬤/–/–

0,5

–

10

⬤

⬤

⬤/–/–

–/–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2 850

–/⬤/⬤

2

⬤

9

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2 850

–/⬤/⬤

2

⬤

12

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

230 / 1~ / 50

2 850

–/⬤/⬤

2

⬤

12

⬤

⬤

–/⬤/⬤

⬤/–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤/–

5

400 / 3~ / 50

1 450

–/⬤/⬤

2,5

⬤

15

⬤

⬤

–/⬤/⬤

⬤/–

⬤

–

⬤

–

–

⬤

⬤

–/⬤

⑤ Dodržujte při práci se vysokotlakým čističem STIHL místní předpisy pro nakládání s odpadní vodou
⑥ Elektrická instalace v místě použití musí být dimenzována pro tento výkon
⑦ K dostání od jara 2022
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Čisticí stroje

Vysavače mokrých
a suchých nečistot detailně
ƒ

05 Promyšlené uložení

01 Efektivní
filtrační systém

06 Komfortní práce

02 Foukací funkce
07 Snadné čištění filtru

03 Flexibilní změna z vysávání suchých
na vysávání mokrých nečistot

04 Přizpůsobení podLAhové krytině

Technika

Pohodlí

01 VÍCENÁSOBNÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM
Díky vícenásobnému ﬁltračnímu systému se dobře
odﬁltruje jak hrubý, tak i jemný prach. Vymývatelná
ﬁltrační vložka je hygienická, hospodárná a šetří životní
prostředí.

04 PŘEPÍNATELNÁ PODLAHOVÁ HUBICE
Při přechodu z koberce na hladkou podlahu je možno
pohodlně přepnout podlahovou hubici nožním spínačem.

02 FOUKACÍ FUNKCE
Foukací funkce se hodí k čištění obtížně přístupných míst.
K tomu se přemístí sací trubka na přípojku pro odvádění
vzduchu.
03 VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT
Vysavače mokrých a suchých nečistot od STIHLu se hodí
jak k čištění mokrých, tak i suchých ploch. Nový SEA 20
lze používat výhradně na suchých plochách.

05 INTEGROVANÉ ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Podle modelu lze umístit rozsáhlé příslušenství do
integrované úložného prostoru nebo do k tomu určených
držáků. Navíc s držákem na sací hadici a síťový kabel.
06 AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ / ZÁSUVKA
Vysavač se automaticky zapíná a vypíná prostřednictvím
elektrického nářadí připojeného do zásuvky.
07 ČIŠTĚNÍ FILTRU
Neustále optimální výkon díky jednoduchému a rychlému
čištění ﬁltrační vložky.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.
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Vysavače
mokrých /
suchých
nečistot
ƒ
NOVINKA – K dostání od jara 2022
SEA 20
● Akumulátorový ruční vysavač k čištění
menších suchých ploch v obytném
prostoru, v garáži a v autě
● Vysavač mokrých a suchých nečistot pro
soukromé použití v blízkosti domu i pro
profesionální použití v dílnách, u úklidových
služeb a v průmyslu
● Vysoce kvalitní a rozsáhlé příslušenství

②

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktický akumulátorový ruční vysavač k vysávání a čištění
menších suchých ploch v garáži, dílně nebo v autě.
S odnímatelnou sběrnou nádobou pro snadné vyprázdnění
a čištění. Štěrbinová hubice a univerzální hubice
s odnímatelným nástavcem se štětinami pro různá použití.
Možnost aretace umožňuje trvalý provoz, aniž by se přitom
musela držet stisknutá spínací páčka. Velmi dobrá účinnost
ﬁltru díky dvoustupňovému systému ﬁltrace. Stav nabití
akumulátoru AS 2 lze zobrazit po stisknutí knoﬂíku na
LED displeji. SEA 20 je k dostání v sadě nebo jako
samostatné nářadí.
V sadě je obsaženo:
1 × lithiový akumulátor, AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × štěrbinová hubice
1 × univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinami
1 × prodlužovací trubka
1 × sací hadice
1 × brašna
SEA 20 je samostatné nářadí bez akumulátoru a nabíječky

2 390 Kč

Sada SEA 20 s AS 2 a AL 1

3 690 Kč

Strana
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Příslušenství:
Papírový filtr pro SEA 20
Papírový ﬁltr pro SEA 20 se dá snadným vyklepání zvlášť
snadno čistit a je díky tomu déle použitelný. Z času na čas
však doporučujeme papírový ﬁltr vyměnit, aby se zachovala
výkonnost a spolehlivost akumulátorového ručního vysavače.

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost bez hubic a akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 386
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Čisticí stroje

se 33

SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

K čištění suchých i mokrých ploch v blízkosti domu i k čištění
automobilu. Mnohostranně použitelný díky rozsáhlé nabídce
příslušenství. Přepínatelná podlahová hubice pro pružný
přechod mezi vysáváním kapalných a suchých nečistot,
funkce foukání připojením sací trubky na přípojku pro
odvádění vzduchu, 2dílná sací trubka pro dobrou ergonomii.
Ideální uložení příslušenství přímo na přístroji, štěrbinová
hubice, podlahová hubice, 2 m dlouhá sací hadice.

Zásuvka s automatickým zapínáním (E) pro připojení
elektronářadí. Přepínání vysávání suchých a mokrých nečistot,
funkce foukání přehozením sací trubky na hadici odváděného
vzduchu, vícenásobný ﬁltrační systém, čistění ﬁltru, 3,5 m
dlouhá sací hadice, teleskopická sací trubka, přepínatelná
podlahová hubice, univerzální tryska, štěrbinová tryska, adaptér pro elektronářadí.

2 160 Kč

se 62
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zásuvka s automatickým zapínáním (E) pro připojení
elektronářadí. Přepínání vysávání suchých a mokrých nečistot,
funkce foukání přehozením sací trubky na hadici odváděného
vzduchu, vícenásobný ﬁltrační systém, čistění ﬁltru, 3,5 m
dlouhá sací hadice, teleskopická sací trubka, přepínatelná
podlahová hubice, univerzální tryska, štěrbinová tryska,
adaptér pro elektronářadí.

4 170 Kč
Doporučená prodejní cena vč. DPH

E = Automatické zapínání / zásuvka

5 420 Kč

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID
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Příslušenství
pro VYSAVAČE
mokrých/
suchých
nečistot
ƒ

Filtrační sáček
Balení po 5 kusech. Z papíru.
Pro SE 33
Obj. č.

Balení po 5 kusech. Ze stabilní
netkané textilie odolné proti
roztžení.
Pro SE 62, SE 62 E
Obj. č.

● Rozšíření pro mnohostranné
možnosti použití

350 Kč

SE01 500 9000

322 Kč

4901 500 9004

FILTRY
Pro dodatečnou montáž nebo jako náhradní díl.

● Hubice/trysky pro různá použití
● Adaptér
NOVINKA ⑤ Papírový ﬁltr pro SEA 20
Obj. č.

180 Kč

SA03 080 1900

Filtr z PET pro SE 33
Obj. č.

576 Kč

SE01 703 5900

Z pevného papíru pro SE 62 – SE 62 E

Hladina akustického tlaku ① (dB(A))

Hmotnost (kg)

Max. podtlak (mbar)

Max. příkon Pmax (kW)

Objemový proud (l/min)

493 Kč

4709 703 5900

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obj. č.

akumulátorový ruční vysavač
SEA 20

novinka ⑤

Sada SEA 20

novinka

s AS 2 + AL 1

⑤

2 390 Kč ⑥

–

80 1 026 1,1 ②

–

3 690 Kč

–

80 1 026 1,3 ③

–

Vysavače mokrých/suchých nečistot
SE 33

2 160 Kč

1,4

210 3 600 5,4 ④ 73,0

SE 62

4 170 Kč

1,4

210 3 600 7,5 ④ 70,9

SE 62 E

5 420 Kč

1,4

210 3 600 8,0 ④ 70,9

Doporučená prodejní cena vč. DPH
⬤ Sériový

E = Automatické zapínání / zásuvka

289

Hubice pro čištění
podlah
(Napojení Ø 36 mm)

Šířka 280 mm. S nášlapným
přepínáním pro hladké
plochy a podlahy s koberci.
Pro SE 33 – SE 62 E.

NOVINKA – K dostání od jara 2022
Sada malých hubic

Obj. č.

774 Kč

4901 500 2503

Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač SEA 20
se skládá ze tří navzájem kombinovatelných prodlužovacích
trubek a hubic. K čištění zvlášť úzkých nebo obtížně
přístupných míst, jako např. meziprostory topných těles.
Obsah:
3 × prodlužovací trubka
3 × hubice
1 × brašna k uložení

420 Kč

Jmenovité napětí (V)

Objem nádrže (l)

Délka sací hadice (m)

Vnitřní průměr hadice (mm)

Přepínání vysávání suchých a mokrých nečistot

Automatické zapínání / zásuvka (E)

Vícenásobný ﬁltrační systém

Čištění ﬁltru automaticky / ručně

Předřazený ﬁltr / papírový ﬁltr /
ﬁltr z netkané textilie

Sběrná nádoba

Filtrační vak z papíru / netkané textilie

Ruční hubice s rychlospojkou

Sací zařízení umělá hmota / ušlechtilá ocel

Přepínatelná podlahová hubice

Univerzální tryska / štěrbinová tryska

Adaptér pro elektronářadí

SA03 007 1000

Síťové napětí (V / fáze / Hz)

Obj. č.

–

10,8

0,8

0,5 – 1,5

29

–

–

⬤

–

⬤/⬤/–

⬤

⬤/–

–

⬤/–

–

⬤/⬤

–

–

10,8

0,8

0,5 – 1,5

29

–

–

⬤

–

⬤/⬤/–

⬤

⬤/–

–

⬤/–

–

⬤/⬤

–

220 – 240 / 1- / 50 / 60

–

12

2,0

37

⬤

–

–

–/–

–/–/⬤

–

⬤/–

–

⬤/–

⬤

–/⬤

–

220 – 240 / 1- / 50 / 60

–

20

2,5

32

⬤

–

⬤

–/⬤

–/⬤/–

–

–/⬤

⬤

⬤/–

⬤

⬤/⬤

–

220 – 240 / 1- / 50 / 60

–

20

3,5

32

⬤

⬤

⬤

–/⬤

–/⬤/–

–

–/⬤

⬤

–/⬤

⬤

⬤/⬤

⬤

① K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Hmotnost bez hubic a akumulátoru
③ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky

④ Hmotnost vysavače připraveného k použití
⑤ K dostání od jara 2022
⑥ Cena bez akumulátoru a nabíječky
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Zahradní drtiče

ZBAVÍ VÁS ZAHRADNÍHO ODPADU.
RYCHLE A EFEKTIVNĚ.
ƒ
Pomůcka k výběru drtiče zahradního odpadu

293

Drtiče zahradního odpadu a příslušenství

294

292

ZAHRADNÍ DRTIČE

Drtiče zahradního odpadu detailně
ƒ
04 Velký objem

03 SNÍŽENÁ HLUČNOST

01 Účinně šetří nože

02 Optimální rozmělňování

Technika

Pohodlí

01 TECHNOLOGIE ZMĚNY SMĚRU OTÁČENÍ BRS
Otočením přepínače lze změnit směr otáčení drticích
nožů. Při otáčení doprava se drtí tvrdý materiál, jako např.
větve, zatímco při otáčení doleva rozřezávají nože měkké
zbytky rostlin na kompostovatelný materiál. Díky tomuto
rozdělení podle druhu drcené hmoty lze účinně chránit
nože před poškozením.

03 Odhlučněná plnicí násypka
Minimalizuje hluk vznikající při drcení.
04 MIMOŘÁDNĚ VELKÝ PLNICÍ OTVOR
Pro pohodlné plnění objemného měkkého materiálu
a rozdrcených větví.

02 NOŽE SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE
Optimálně rozdrtí hmotu při nízkých vibracích.
Doplňkové křídlové nože a obvodové drticí nože
se přitom starají o kvalitnější rozmělnění.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

293

POMŮCKA PRO VÝBĚR VAŠEHO
DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU
ƒ
Při rozhodování se pro vhodný drtič zahradního odpadu jde v prvním kroku o výběr mezi benzinovým nebo elektrickým
drtičem. Dále se musí zohlednit faktory, jako je pracovní objem, vlastnosti drceného materiálu (měkký/tvrdý) nebo maximální
tloušťka větví, které se mají drtit.
Rozhodnutí padne na benzinový drtič v případě, že se mají zpracovávat velká množství materiálu. Kromě nezávislosti
na elektrické přípojce a tím neomezené mobilitě, disponujete díky jejich obzvláště silným benzinovým motorů dostatečnou
výkonovou rezervou pro drcení i silnějších větví.
Výkonné elektrické drtiče se hodí díky širokému sortimentu výrobků pro nejrůznější úkoly. Ať už se chystáte příležitostně
rozmělňovat menší množství zahradního odpadu nebo pravidelně drtit silnější větve, vždy se najde vhodný model. Pro místa,
kde je na obtíž přílišný hluk, jsou navíc v nabídce speciální modely s obzvláště nízkou hlučností.

Doporučený model podle DRUHU A MNOŽSTVÍ DRCENÉ HMOTY
Na níže uvedeném grafu naleznete vhodnost všech nabízených modelů pro práci, co se týče objemu a druhu zpracovávaného
materiálu. Modely s označením S jsou obzvláště vhodné pro štěpkování větví, modely L mají sníženou provozní hlučnost.

Drtič zahradního odpadu

Druh drceného materiálu

Smíšený

Zpracované množství

Tvrdý

Smíšený

Tvrdý

⬤

⬤

Ι

GH 460 C

⬤

⬤

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

GH 370 S

Ι
Ι
Ι
ΙΙ

Benzinové drtiče zahradního odpadu

⬤

GHE 105

⬤

⬤

GHE 150

⬤

⬤

GHE 250

⬤

⬤

GHE 375

⬤

⬤

GHE 450

⬤

⬤

⬤ Tvrdé zpracovávané materiály: Dřeviny, větve atd.
⬤ Smíšené zpracovávané materiály: Zbytky květin, listí, tenkých větviček atd.

Ι
Ι
Ι
Ι
ΙΙ

–

Ι

GHE 140 L

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

⬤

Ι Ι Ι
Ι Ι
Ι
Ι
Ι

–

Ι

GHE 135 L

Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Ι Ι ΙΙ Ι Ι ΙΙ
Ι
Ι

Elektrické drtiče zahradního odpadu

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

ZAHRADNÍ DRTIČE

294

ZAHRADNÍ DRTIČE

Drtiče
zahradního
odpadu a
příslušenství
ƒ
GH 370 S①
196 cm3 • 3,4 kW / 4,6 k

● Pro zahrádkáře i profesionální údržbu
zeleně

Silný benzinový drtič zahradního odpadu pro velký pracovní
objem vhodný k drcení silných větví. Nezávislý na elektrické
přípojce, a proto obzvlášť mobilní.

● K drcení tvrdého i měkkého zahradního
odpadu

28 530 Kč

● S výkonnými motory
● Efektivní nožové a rozmělňovací ústrojí
● Velmi různorodá nabídka modelů,
včetně variant s nízkou hlučností

GH 460 C
352 cm3 • 6,5 kW / 8,8 k

Výkonný benzinový drtič zahradního odpadu vhodný i k drcení
velkého objemu silných větví a měkkého materiálu. Nezávislý
na elektrické přípojce. Ideální zejména ke zpracování velkého
množství materiálu. S dvoukomorovým systémem, sendvičovým
nožovým ústrojím a bezpečnostním spínačem „One Click/One
Turn“. Vybavený pneumatikami pro snadnou přepravu.

54 310 Kč

Vhodná paliva a maziva
Naleznete od strany 300

Doporučená prodejní cena vč. DPH

295

GHE 140 L②

GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

230 V • 2,5 kW

Tichý kompaktní sklopný elektrický drtič zahradního odpadu
se silným elektromotorem pro příležitostné zpracování
středně silných větví. S elektrickou přípojkou, otvorem ve tvaru
čtyřlístku, vestavěnou nádobou na rozdrcenou hmotu a tichým
ústrojím. Zvláště skladný a snadno přepravitelný,
díky snadnému sklopení.

Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu se silným
elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných
větví. S elektrickou přípojkou, sendvičovým nožovým ústrojím
a otvorem ve tvaru čtyřlístku.

10 540 Kč

10 130 Kč

Další verze: GHE 135 L ② viz tabulka strana 296

GHE 105 ①

GHE 250

230 V • 2,2 kW

230 V • 2,5 kW

Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu s účinným
elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných
větví a měkkého materiálu. S elektrickou přípojkou a otvorem
ve tvaru čtyřlístku.

Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným
elektromotorem pro pravidelné zpracovávání středně silných
větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování většího
množství materiálu. S elektrickou přípojkou a sendvičovým
nožovým ústrojím.

8 350 Kč

C = komfortní verze
L = tichý model
S = štěpkování

① Model je vhodný zejména k drcení rozvětveného materiálu
② Vhodný jen pro tvrdý drcený materiál

11 690 Kč

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

ZAHRADNÍ DRTIČE

ZAHRADNÍ DRTIČE

AHB 050

GHE 375
400 V • 3,0 kW

Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracování středně silných větví
a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování většího množství
materiálu díky velkému plnicímu otvoru. Se sendvičovým
nožovým ústrojím a technologií změny směru otáčení BRS.

Obj. č.

840 Kč

6903 760 2546

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

17 970 Kč

Praktický koš na rozdrcenou hmotu
o objemu 50 l, samostatně stojící,
kompatibilní se všemi drtiči kromě
modelů GHE 135 L, GHE 140 L a
GHE 450.

Max. tloušťka větví (Ø v mm)

296

Benzinové drtiče zahradního odpadu
GH 370 S ①

28 530 Kč

45

GH 460 C

54 310 Kč

75

Elektrické drtiče zahradního odpadu

GHE 450

GHE 135 L ②

8 770 Kč

35

GHE 140 L ②

10 540 Kč

40

GHE 105 ①

8 350 Kč

35

GHE 150 ①

10 130 Kč

35

GHE 250

11 690 Kč

30

GHE 375

17 970 Kč

40

GHE 450

34 430 Kč

55

400 V • 3,8 kW

Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracovávání silnějších větví a
měkkého materiálu. Ideální ke zpracování velkého množství
materiálu. S elektrickou přípojkou, dvoukomorovým
systémem, sendvičovým nožovým ústrojím a bezpečnostním
spínačem „One Click/One Turn“.

34 430 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH

⬤ Sériově

C = komfortní verze
L = tichý model
S = štěpkování

Zdvihový objem (cm3)

Jmenovitý výkon (W)

Jmenovitý výkon (kW/k)

Pracovní otáčky (ot./min)

Jmenovité napětí

Řezný nástroj (jmenovité otáčky)

Hmotnost (kg)

Zaručená hladina akustického v ýkonu
LwA (dB(A))

Naměřená hladina akustického tlaku
LpA (dB(A))

Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku
KpA③(dB(A))

Dvoukomorový systém

Sendvičové nožové ústrojí

Technologie změny otáčení

Otvor ve tvaru čtyřlístku

Bezpečnostní spínač „
One Click / One Turn“

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID
Typ motoru
STIHL EVC 1000

196

–

3,4 / 4,6

2 400

–

Multi-Cut 370

40 ④

103

94

3

–

⬤

–

–

–

STIHL EVC 2000

352

–

6,5 / 8,8

2 560

–

Multi-Cut 450

76④

104

94

3

⬤

⬤

–

–

⬤

–

–

2 300

–

–

230 V~

drtící válec
(40 ot./min)

23

94

87

3

–

–

–

⬤

–

–

–

2 500

–

–

230 V~

drtící válec
(40 ot./min)

24

93

85

3

–

–

–

⬤

–

–

–

2 200

–

–

230 V~

Multi-Cut 103
(2 800 ot./min)

19

104

93

3

–

–

–

⬤

–

–

–

2 500

–

–

230 V~

Multi-Cut 150
(2 800 ot./min)

26

99

89

2

–

⬤

–

⬤

–

–

–

2 500

–

–

230 V~

Multi-Cut 250
(2 800 ot./min)

27

103

92

3

–

⬤

–

–

–

–

–

3 000

–

–

400 V 3~

Multi-Cut 355
(2 810 ot./min)

30

100

95

3

–

⬤

⬤

–

–

–

–

3 800

–

–

400 V 3~

Multi-Cut 450
(2 800 ot./min)

52

108

95

4

⬤

⬤

–

–

⬤

① Model je vhodný k drcení větví
② Vhodný jen pro tvrdý drcený materiál

③ Faktory nejistoty KpA podle směrnice 2006 / 42 / ECRS
④ Čistá hmotnost bez provozních látek

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ƒ

Provozní látky

Osobní ochranné
vybavení

Ruční nařadí
a příslusenství

300

Provozní látky

Provozní látky

Svědomitá péče o stroje.
Aby běžely jako po másle.
ƒ
Paliva a maziva pro dvoutaktní motory

302

Čistící prostředky

307

Paliva a maziva pro čtyřtaktní motory

306

Příslušenství pro provozní látky

310

301

302

Provozní látky

Paliva a
maziva pro
dvoutaktní
motory
ƒ

Olej pro
dvoutaktní motory HP
Motorový olej na minerální bázi, speciálně vyvinutý pro
vysoké požadavky motorového nářadí. Dobré mazací a
spalovací vlastnosti, JASO-FB, ISO-L-EGB, míchací poměr
1 : 50, vhodný pro všechny dvoutaktní motory STIHL.

● Vysoce kvalitní paliva a maziva pro dokonalý
provozní stav
● Optimální mazací vlastnosti
● Spalování s nízkým podílem usazenin
● Vysoce ekologická

20 ml (pro 1 l)
Obj. č.
0781 319 8400

17 Kč

100 ml (pro 5 l)
Obj. č.
0781 319 8401

49 Kč

1 l (pro 50 l)
Obj. č.
0781 319 8410

286 Kč

1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba
Obj. č.
0781 319 8411

333 Kč

5 l (pro 250 l)
Obj. č.
0781 319 8433

1 281 Kč

10 l (pro 500 l)
Obj. č.
0781 319 8434

2 335 Kč

NOVINKA
Olej pro
dvoutaktní motory HP Super
Polosyntetický „Low-Smoke-Öl“, speciálně vyvinutý pro
všechny dvoutaktní motory STIHL. Vynikající startovací
schopnosti a čisté spalování s nízkou kouřivostí. JASO-FD,
ISO-L-EGD, směšovací poměr 1 : 50.
100 ml (pro 5 l)
Obj. č.
0781 319 8052

48 Kč

1 l (pro 50 l)
Obj. č.
0781 319 8053

299 Kč

5 l (pro 250 l)
Obj. č.
0781 319 8055

1 345 Kč

10 l (pro 500 l)
Obj. č.
0781 319 8056

2 451 Kč

1 l (pro 50 l), s odměrkou
Obj. č.
0781 319 8054

347 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Olej pro
dvoutaktní motory HP Ultra
Plně syntetický olej pro trvalé použití při nejvyšších nárocích.
Fascinující vlastnosti maziv, bezezbytkové spalování, biologický
odbouratelný (více než 60% dle OECD 301 B), s velice nízkým
obsahem síry, JASO-FB, ISO-L-EGB, míchací poměr 1 : 50.
100 ml (pro 5 l)
Obj. č.
0781 319 8060

68 Kč

1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba
Obj. č.
0781 319 8061

544 Kč

5 l (pro 250 l)
Obj. č.
0781 319 8063

2 420 Kč

Po 500 provozních
hodinách s HP Ultra

PROFESIONÁLNÍ TIP

Zvláštní vlastnosti

Doporučení

+

+

+

ano

Dobré mazací vlastnosti a vlastnosti spalování

Kvalitativně vysoce hodnotný motorový olej

HP Super

++

+++

+++

++

ano

Nízká kouřivost, velmi dobré mísicí vlastnosti.

Špičkový motorový olej pro dlouhou životnost.

HP Ultra

+++

+++

+++

+++

ano

Biologicky odbouratelný, bezpopelové spalování

Nejlepší motorový olej STIHL
pro čistotu a životnost motoru

Ochrana proti korozi

+

Čistota

HP

Mazací výkon

Možnost smísení do
25 % obsahu s etanolem ②

Ochrana před usazováním

Maximální mazací schopnost a čistota jsou nejdůležitější
požadavky na vývoj všech motorových olejů STIHL. Při
důsledném používání HP Ultra vypadá píst ve zkušební
laboratoři STIHL i po několika stech hodinách provozu
ještě skoro jako nový (viz obrázek).

Oleje pro dvoutaktní motory

+ Vhodné
++ Velmi vhodné
+++ Perfektní pro toto použití

② Postupujte dle provozního návodu u každého zařízení
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Provozní látky

Adhezní olej na pilové
řetězy ForestPlus

Adhezní olej na pilové
řetězy BioPlus
②

Základem jsou vysoce kvalitní minerální oleje. Spolehlivé
mazání, nedochází ke spečení ani při delších odstaveních.

Obzvlášť ekologický olej na rostlinné bázi s vynikajícími
mazacími a adhezními vlastnostmi. Rychlé biologické
odbourání v půdě, vyznamenán mimo jiné Evropskou
ekologickou značku, zkoušen podle OECD 301 B.
Kanystr BioPlus se skládá z 25 % z recyklátu.

1l
Obj. č.

0781 516 6001

117 Kč

5l
Obj. č.

0781 516 6002

453 Kč

1l
Obj. č.

0781 516 3001

205 Kč

0781 516 6006

1 705 Kč

5l
Obj. č.

0781 516 3004

671 Kč

20 l ①
Obj. č.

S provozními látkami STIHL
šetříte životní prostředí

3l
Obj. č.

0781 516 2012

432 Kč

5l
Obj. č.

0781 516 2002

656 Kč

0781 516 2004

2 431 Kč

Tekutý při nízkých
teplotách do (°C)

160 Kč
Trvanlivost (roky)

0781 516 2000

Zvláštnost

1l
Obj. č.

ForestPlus

Minerální

dobrý

–

3

−15

Synthplus

Syntetický a
minerální

Velmi
dobrý

Vysoce výkonný
olej

7

−25

BioPlus

Rostlinný olej

dobrý

Ekologický,
biologicky
odbouratelný

4

−20

20 l ①
Obj. č.

Mazací výkon

Polosyntetické vysoce výkonné mazivo proti opotřebení a
zadírání pro dlouhou životnost stroje. Použitelné až do - 25°C,
obsahující vysoce kvalitní složky.

Základní oleje

NOVINKA
Adhezní olej na pilové
řetězy SynthPlus

Ekologie a Hightech jdou u společnosti STIHL ruku v ruce.
Vývoj nových technologií a produktů motivují neustále také
stoupající ekologické požadavky. Adhezní olej na pilové
řetězy BioPlus je například olej vyrobený na rostlinné bázi
a je proto obzvláště ekologický. Současně se vyznačuje
vynikajícími mazacími a adhezními vlastnostmi. Lesní půda jej
dokáže ve velmi krátkém času plně odbourat a nese proto
Evropskou ekologickou značku. Ta představuje doporučení
pro spotřebitele, kteří chtějí nákupem ekologických produktů
přispět k ochraně životního prostředí. Další informace k EU
Ecolabel naleznete na straně 395.

Oleje pro pilové řetězy

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Další obaly na požádání
② Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
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Provozní látky

Univerzální bio olej

Superlub FS

Multilub

Mnohostranně použitelný univerzální olej. Použitelný jako
mazivo (například u GTA 26), ochrana proti korozi, ochrana
proti rzi a impregnační olej. Nepoužitelný jako adhezní olej na
řetěz pro motorové pily. Olej má ekologické složení, protože je
z 90% vyroben z obnovitelných surovin a je z 90% biologicky
odbouratelný. Základem je přírodní olej, nepryskyřičnatí.

Vysoce výkonný převodový
tuk pro všechny motorové
vyžínače a křovinořezy
STIHL.

Víceúčelový tuk pro mazání
všech převodů zahradních
nůžek a elektrických pil
STIHL.

Tubus, 40 g
Obj. č.
0781 120 1022

Tubus, 40 g
Obj. č.
0781 120 1021

74 Kč

74 Kč

Tubus, 80 g

Tubus, 80 g

Obj. č.
0781 120 1117

Obj. č.
0781 120 1109

109 Kč

109 Kč

Tubus, 225 g

Tubus, 225 g

Obj. č.
0781 120 1118

Obj. č.
0781 120 1110

276 Kč

276 Kč

50 ml
Obj. č.Sada
150 ml
Obj. č.Sada

0782 516 8500

0782 516 8504

85 Kč
137 Kč

Spolehlivost, výkon
a čistota:
Víme dobře, co motory potřebují:
díky našim bohatým zkušenostem
v oblasti motorů vyvíjíme provozní
látky, které optimálně slučují požadavky na výkon, dlouhou životnost
a ohleduplnost k životnímu prostředí.
Konkrétně to znamená dlouhodobě
bezproblémovou práci díky menšímu
opotřebení a spalování s nízkými
emisemi.

Zkoušky v praxi
Při zkoušení se testuje nářadí
STIHL při různých podmínkách
použití.

Vývojové oddělení
ve firmě STIHL

Zkušební zařízení
ve firmě STIHL
Na více než 100 zkušebních
místech je nářadí STIHL
podrobeno rozsáhlým
funkčním a dlouhodobým
zkouškám.

Kvalitní provozní
látky pro člověka, stroj
a životní prostředí

V našem vysoce moderním
vývojovém středisku STIHL
s vlastní laboratoří pracuje
více než 500 zaměstnanců.

306

Provozní látky

Maziva pro
čtyřtaktní
motory
ƒ
Motorový olej 10 W-30
Vysoce kvalitní motorový olej pro rozmanité podmínky použití,
speciálně vyvinutý pro požadavky čtyřtaktních motorů.
Vynikající mazací a spalovací vlastnosti, celoročně použitelný
do −30°C.

● Hladký provoz stroje
● Ideální mazání při úsporné spotřebě
● Respektující ekologická hlediska

500 ml
Obj. č.

0781 309 1001

106 Kč

600 ml
Obj. č.

0781 309 1000

121 Kč

1,4 l
Obj. č.

0781 309 1002

274 Kč

NOVINKA
Motorový olej SAE 30
Vysoce výkonný motorový olej pro všechny provozní podmínky
pro stroje se čtyřtaktními motory v zahradním sektoru, s vysoce
kvalitními základovými oleji a aditivy pro ideální mazání a nízkou
spotřebu, API SJ/CF.
500 ml
Obj. č.

0781 309 2001

100 Kč

600 ml
Obj. č.

0781 309 2002

117 Kč

1,4 l
Obj. č.

0781 309 2003

264 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Čistící
prostředky
ƒ
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Superclean
Sprej s dvojitou funkcí:
Rozpouští pryskyřici a nečistoty,
zároveň slouží jako mazací prostředek
a ochrana proti korozi. Na ošetření
řezných souprav, nože zahradních
nůžek a motorové pily.

Dóza, 300 ml
Obj. č.

0782 420 1002

209 Kč

Multispray
● Receptury optimalizované pro
různorodé požadavky na údržbu
● Optimální ochrana před korozí

Multifunkční olej na mazání,
uvolňování nečistoty a přichycených
součástek, jako ochrana proti korozi,
kontaktní sprej a impregnační olej.

● Účinná maziva pro různé oblasti použití

Dóza, 400 ml
Obj. č.

0730 411 7000

149 Kč

Varioclean
Speciální čisticí prostředek
k uvolňování a čištění biologických
zbytků a také k čištění skříní a
ﬁltrů HD2 (bílý), drátěných ﬁltrů
(stříbrný) nebo ﬁltrů PA (bílý) od
ﬁrmy STIHL.

Láhev s rozprašovačem, 500 ml
Obj. č.
0000 881 9400

172 Kč

MULTICLEAN
Univerzálně použitelný čisticí
prostředek pro plastové, kovové,
gumové a lakované povrchy.
Odstraní i pevně ulpělé nečistoty
důkladně a šetrně. Je velmi dobře
snášen různými materiály.

Láhev s rozprašovačem, 500 ml
Obj. č.

0782 516 8200

204 Kč

NOVINKA
Servisní kit Care & Clean
¡MOW® & SEKAČKY
Sada pro čištění a péči o sekačku
iMOW® a sekačku na trávu. Pro
účinné čištění krytu, žacího ústrojí
a dokovací stanice iMOW®.
Servisní kit Care & Clean iMOW®
& sekačka – standardní balíček
1 × Multiclean, 500 ml
1 × čisticí kartáč se škrabkou
1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)

Obj. č.

0782 516 8600

Čistící prostředky

Informace o ceně na prodejně

Oblasti použití

Superclean

Řezné soupravy, nože zahradních
nůžek a motorové pily

Multispray

Nářadí a stroje

Varioclean

Vzduchové ﬁltry, pilové řetězy,
lišty, nože, pilové kotouče a skříň
stroje

Multiclean

Plastové, kovové,
gumové a lakované povrchy

Doporučená prodejní cena vč. DPH
⬤ Vhodné

NOVINKA
CARE & CLEAN KIT FS

NOVINKA
CARE & CLEAN KIT HS

Sada k čištění a péči o křovinořezy
a vyžínače STIHL.

Sada k čištění a péči o zahradní
nůžky STIHL

Care & Clean Kit FS Plus –
Výhodný baliček
1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml

Care & Clean Kit HS Plus –
Výhodný baliček
1 × Superclean, 300 ml
1 × Multilub, 80 g

PŮSOBENÍ

Obj. č.

0782 516 8604

Informace o ceně na prodejně

Skvrny od trávy

Nečistota

Dehet

Rez

Zbytky lepidla

Pryskyřice

Informace o ceně na prodejně

Bioolej

Olej

Mazivo

Ochrana proti korozi

0782 516 8602

Impregnační olej

Kontaktní sprej

Obj. č.

309

Odstraněno

Pokyny k použití

–

–

⬤

⬤

–

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

Řezné nástroje po každém použití nastříkejte.
Nože zahradních nůžek po nastříkání krátce rozhýbejte.

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

Nářadí nastříkejte a otřete hadrem.

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

Nástroje a nářadí nastříkejte, omyjte vodou a otřete hadrem. Na konec
nastříkejte univerzálním sprejem proti korozi. Během používání používejte
ochranné brýle.

–

–

–

–

⬤

⬤

⬤

–

–

–

⬤

⬤

Multiclean např. nastříkejte na utěrku z mikrovlákna a povrch otřete.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Provozní látky

310

Provozní látky

Příslušenství
pro provozní
látky
ƒ

Kanystr na benzín
V různých velikostech a barvách.
S registrací UN.
3 l, průhledný
Obj. č.
0000 881 0204

158 Kč

5 l, průhledný
Obj. č.
0000 881 0202

193 Kč

5 l, oranžový
Obj. č.
0000 881 0200

193 Kč

10 l, průhledný
Obj. č.
0000 881 0212

253 Kč

● Zjednodušená přeprava provozních látek
● Zcela čisté naplnění stroje provozní kapalinou

Míchací láhev

● Spolehlivá výbava pro profesionální i privátní
uživatele

Pro snadné míchání a plnění
menších množství paliva až do 1 l.
Úzká vylévací hubice, velký plnící
otvor, stupnice na láhvi a ve víčku,
uzavíratelná.

Obj. č.

0000 881 9411

144 Kč

Odměrka
K přípravě palivové směsi.

Pro přípravu až 5 l směsi
Obj. č.
0000 881 0186

31 Kč

Pro přípravu až 25 l směsi
Obj. č.
0000 881 0182

172 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Kombinovaný kanystr

Plnící systém na řetězový olej

Standard
Dvojitý kanystr na 5 l paliva a
3 l adhezního oleje pro pilový
řetěz. S registrací UN.

Pro snadné doplňování
řetězového oleje. Použitelné
pro všechny otvory nádrží
o Ø > 23,5 mm.

Průhledný
Obj. č.

0000 881 0120

666 Kč

Proﬁ
Profesionální provedení včetně
dvou toulců k uložení nářadí a
plnicího systému (nářadí a plnicí
systém nejsou součástí dodávky).

Průhledný
Obj. č.

0000 881 0123

0000 881 0124

852 Kč

391 Kč

Černá, s krytkou.
0000 881 0128

90 Kč

Toulec
Pro praktické uložení nářadí do
kombinovaných kanystrů Standard
a malého kanystru 3 l / 1,5 l.
Obj. č.

0000 881 0126

59 Kč

Pro praktické uložení nářadí. Pro
kombinovaný kanystr Standard.

Obj. č.

0000 881 0127

336 Kč

Pro snadné doplňování paliva
do motorového nářadí STIHL. Pro
5litrový kanystr směsi MotoMix,
kombinovaný kanystr STIHL a
kanystr STIHL na benzin, až do
max. 5 l, použitelné pro všechny
otvory nádrží o Ø > 23,5 mm.
Obj. č.

Příslušenství: Hubice (viz obr. nahoře)

Obj. č.

0000 890 5004

Plnicí systém na palivo

Malý
Malý dvojitý kanystr na 3 l paliva
a 1,5 l adhezního oleje pro pilový
řetěz. S registrací UN, včetně
vypouštěcích trubek, kanystr je
vhodný pro plnicí systémy STIHL.
Oranžový
Obj. č.

Obj. č.
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Provozní látky

56 Kč

0000 890 5005

314 Kč

Osobní ochranné vybavení

MNOHOSTRANNÉ. FUNKČNÍ.
CHRÁNÍCÍ.
ƒ
Pracovní oděv pro práci s pilou

316

Rozměry a velikosti

332

Pracovní oděv pro práci s nářadím

326

Pracovní boty bez ochrany proti proříznutí

334

Výstražný ochranný oděv

328

Pracovní obuv pro práci s motorovou pilou s
ochranou proti proříznutí

335

Ochrana obličeje/sluchu a hlavy, ochranné
brýle a pracovní rukavice

338

Oděv chránící před povětrnostními
vlivy a funkční oděv

330

313

314

Osobní ochranné vybavení

Osobní ochranná výbava detailně
ƒ
03 Příjemné při
používání
05 Dobrá viditelnost

02 Praktické
01 Robustní
a prodyšné

04 Přesně sedí

05 Větší bezpečnost

Technika

Pohodlí

01 VYSOCE KVALITNÍ HIGHTECH VLÁKNA
Speciálně vyvinuté materiály pro vysokou ochranu před
trny, vodou, větrem a chladem – bez kompromisů pokud
jde o prodyšnost a komfort při nošení.

03 Ošetřování a komfort při nošení
Oděv STIHL s ochranou proti proříznutí se dá prát
dokonce při 60 stupních a může se ždímat při 400
otáčkách za minutu (max.). Tak se dá lépe odstranit olej
a pryskyřice. Použité materiály schnou rychle a starají se
díky elastickým vláknům o optimální komfort při nošení.
Certiﬁkace podle normy Oeko-Tex® 100 dokládá navíc
zdravotní nezávadnost materiálů.

02 PROMYŠLENÁ KONCEPCE
Funkční oděvy STIHL jsou odpovědí reﬂektující požadavky
uživatelů z praxe. Např. Individuálně nastavitelné větrací
otvory, odolná speciální tkanina na obzvláště namáhaných
místech, jako jsou kolena a lokty nebo patentově přihlášená
inovativní řešení pro speciální použití.

04 ROZSÁHLÁ PALETA VELIKOSTÍ U STIHLU
Kalhoty jsou k dispozici i v krátkém a dlouhém střihu i
jako ušité na míru. Můžete si vybrat pohodlné a dobře
padnoucí střih. Oděvy modelové řady ADVANCE sedí
velmi dobře i ženám.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další vysvětlení a odkazy naleznete od strany 386 a na internetu na www.stihl.cz.

Vysoká kožená obuv
s ochranou proti proříznutí
(podle modelu)

Vysoká gumová obuv
s ochranou proti proříznutí
(podle modelu)

Bundy s ochranou proti
proříznutí (podle modelu)

Rukavice s ochranou proti
proříznutí (podle modelu)

Příslušenství
Kalhoty s ochranou
proti proříznutí a nohavice
(podle modelu)
Úroveň ochrany/třída 0 (^= 16 m/s ①)

–

–

–

–

⬤

Úroveň ochrany/třída 1 (^= 20 m/s ①)

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

m/s ①)

⬤

⬤

–

–

–

Úroveň ochrany/třída 3 (^= 28 m/s ①)

–

–

⬤

–

–

Kategorie ochrany proti proříznutí podle EN 381

Úroveň Ochrany/třída 2 (^= 24

KWF doporučuje kategorii ochrany proti proříznutí 1.②

BEZPEČNOST
05 OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ
A VÝSTRAŽNÉ BARVY
Exkluzivně vyvinuté vložky s ochranou proti proříznutí
poskytují dobrou ochranu i u zvlášť lehkých oděvů.
Kontrolováno podle rozsáhlých interních předpisů
a v pravidelných testech u nejpřísnějších certiﬁkovaných
evropských ústavů. STIHL má velmi úzkou spolupráci
s našimi dlouholetými dodavateli a pravidelné audity
přímo na místě. Vysoký podíl výstražné oranžové barvy
a reﬂexními prvky se starají o to, abyste byli vidět i při
nevhodných světelných podmínkách. Svrchní materiály
nabízí velmi vysokou ochranu před ultraﬁalovým zářením.

UPOZORNĚNÍ
Žádná osobní ochranná výbava neposkytuje absolutní ochranu
před zraněním. V žádném případě nenahrazuje bezpečnou
pracovní techniku. Proto prosím bezpodmínečně dodržujte
návody k použití ochranné výbavy a motorového nářadí
a dodržujte všechny aplikovatelné bezpečnostní předpisy.

① Rychlosti řetězů v testovacích podmínkách nemohou být do praxe přenášeny v poměru 1 : 1. (Maximální rychlost řetězu motorové pily zde nemůže být vzata v úvahu)
② Další vysvětlení k plochám s ochranou proti pořezání u oděvů s ochranou proti proříznutí naleznete na straně 392
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Osobní ochranné vybavení

Pracovní
oděv pro
práci s pilou
ƒ
Modelová řada
function
ƒ
● Pro profesionály v lesnictví a v péči o
veřejnou zeleň, majitele lesa a pozemků,
samozpracovatele palivového dříví
● Pro optimální ochranu při práci
v lese a lesnických pracích

Pracovní oděvy pro práci v lese modelové
řady FUNCTION jsou speciálně vyvinuty pro
začátečníky a příležitostné uživatele. Nabízí
ověřenou ochranu proti proříznutí a celou řadu
praktických řešení, jako mnohostranné kapsy
a komfortní větrací otvory.

● Pohodlné komfortní nošení díky
inovativním materiálům a pečlivému
zpracování

Blůza FUNCTION
Universal
②

S vysoký podílem výstražné barvy pro lepší viditelnost,
prodyšný materiál s optimálním komfortem, barva antracit,
černá a signální oranžová. Dvě boční kapsy a jedna kapsa se
zipem ve výši prsou pro bezpečné umístění smartphonu nebo
soupravy první pomoci. Volnost pohybu v oblasti ramen a zad,
robustní materiál na ramenou a loktech. Větrací vložky pro
lepší odvětrávání, velké logo STIHL na zádech.

Velikost
Obj. č.

S – XXL
0088 335 07..

1 402 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 332
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Osobní ochranné vybavení

Blůza
FUNCTION Ergo
②

Ze zvlášť robustního materiálu pro dlouhou trvanlivost.
Moderní a atraktivní design. Barva olivově zelená, signální
oranžová a černá, elastické vložky, větrací vložky pro dobré
odvětrávání, kapsička první pomoci, dvě náprsní kapsy se
zipem, zesílení loktů, reﬂexní pruhy a vysoký podíl výstražné
barvy pro lepší viditelnost, velké logo STIHL na zádech.
Velikost
Obj. č.

Kalhoty do pasu /
kalhoty s náprsenkou
FUNCTION Universal

XS – XXL
0088 335 06..

2 685 Kč

Kalhoty do pasu /
kalhoty s náprsenkou
FUNCTION Ergo

②

②

Prodyšný materiál s vysokým komfortem, barva antracit,
černá a signální oranžová. Prověřená ochrana proti proříznutí
podle EN ISO 11393, volnost pohybu v oblasti hyždí a v
rozkroku, ochrana ledvin, ochrana před trny jak na přední,
tak i na zadní straně nohavic. Větrací materiál na zadní straně
stehen.

Ze zvlášť robustního materiálu pro dlouhou trvanlivost.
Moderní a atraktivní design. S ověřenou ochranou proti
proříznutí (EN ISO 11393), barva olivově zelená, signální
oranžová a černá, elastické vložky, větrací zipy pro dobré
odvětrávání, zesílení kolen, reﬂexní vložky pro dobrou
viditelnost, mnohostranné kapsy, dvě přední nepřekryté kapsy
se zipem.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6
2 435
Obj. č.
0088 342 15..

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6
3 085
Obj. č.
0088 342 10.. ①

Kč

Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
XS – 3XL, S-6 – XXL-6
2 650 Kč
Obj. č.
0088 388 06..
① Dodáváme i ušité na míru, objednací číslo: ..99
② Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

Kč

Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6
3 401 Kč
Obj. č.
0088 388 04.. ①
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Modelová řada
Dynamic
ƒ
Pracovní oděvy pro práci v lese řady DYNAMIC
nabízí profesionálům jak ochranu, tak i naprostou
volnost pohybu. Umožňuje to kombinace materiálů
odolných proti roztržení, ověřené ochrany proti
prořezání a elastické vložky.

Vhodné pro
nošení v letní
sezóně

Vhodné pro
nošení v letní
sezóně

Blůza
DYNAMIC Vent

Kalhoty do pasu
DYNAMIC Vent

②

②

Obzvláště lehká, prodyšná blůza na léto. Barva oranžová,
černá a khaki, větrací otvory, stretch vložky, zesílení na loktech,
reﬂexní detaily, čtyři kapsy na zip, vnitřní kapsa pro mobil,
vzadu velké logo STIHL.

Velikost
Obj. č.

XS – XXL
0088 335 05..

3 401 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 332

Velmi lehké, prodyšné kalhoty pro letní sezónu. S
certiﬁkovanou ochranou proti prořezu (EN ISO 11393),
oranžová, černá a kaki, větrání na zip na stehně vzadu,
elastická vnitřní vložka, reﬂexní detaily, vyztužení na kolenou,
dvě přední kapsy na zip, kapsa na stehně, kapsa na mobil se
zipem, ochrana proti vlhkosti v oblasti nohou.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
XS – XXL, M-6 – XL-6
4 317
Obj. č.
0088 342 22.. ①

① Dodáváme i ušité na míru, objednací číslo: ..99
② Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

Kč
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Blůza
DYNAMIC
②

S vysokým podílem výstražné barvy. Barva antracit a signální
oranžová, vnitřní strana límce ze softshellového materiálu,
komfortní vložka ze strečového materiálu na zádech, zesílené
a natvarované lokty, elastické ukončení rukávů, dobré větrání
díky větracím zipům v podpaží, čtyři praktické kapsy.
Velikost
Obj. č.

XS – 3XL
0088 335 09.. ①

4 323 Kč

Kalhoty do pasu /
kalhoty s náprsenkou
DYNAMIC
②

Přední strana mimořádně robustní a odolná díky materiálu
Beaver Extrem. S odzkoušenou ochranou proti proříznutí
(EN ISO 11393), barva antracit a signální oranžová,
natvarovaná kolena s dvojitým zesílením, prodyšný materiál
odpuzující trny.
Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
S – XXL
Obj. č.

0088 342 19..

4 447 Kč

Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6
Obj. č.

0088 388 09.. ①

4 646 Kč
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Modelová řada Advance
ƒ
Pracovní oděvy pro práci v lese řady ADVANCE s ověřenou ochranou proti proříznutí jsou vypracovány
ze zvlášť lehkých hightech vláken, která se starají o nízkou hmotnost, vysokou prodyšnost a vynikající ochranu
proti vlhkosti a chladu. Praktické větrací otvory a promyšleně řešené kapsy nabízí další komfort. Kalhoty a
blůzy řady ADVANCE je možné navzájem operativně kombinovat.

Modelová řada ADVANCE –
ideální i pro ženy
Modelová řada ADVANCE nadchne nejen
promyšlenými detaily, designem a funkcemi,
ale je navíc stejně vhodná pro ženy jako pro
muže. Díky vysokému podílu elastických
materiálů, zvláště u ADVANCE X-Flex a
ADVANCE X-TREEm, se přizpůsobí blůzy a
kalhoty optimálně různým tělesným proporcím
– a to při současné maximální volnosti pohybu.
Materiál AVERTIC™ pro lite speciálně vyvinutý
pro STIHL s ochranou proti proříznutí je nejen
mimořádně prodyšný, ale také mimořádně lehký
a stará se tak o komfortní pocit při nošení.
Mnoho blůz a kalhot modelové řady ADVANCE
je dispozici v rozsáhlé paletě velikostí, takže
si každá žena najde pro sebe optimálně sedící
pracovní oděv pro práci v lese.
Střih Slim Fit, vysoce elastické materiály, ultra lehká
ochrana proti pořezání a nastavitelné šířky rukávů
dělají zvláště z ADVANCE X-TREEm vhodný pracovní
oděv pro práci v lese pro ženy.
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Vhodné pro
nošení v letní
sezóně

Vhodné pro
nošení v
podzimní a
zimní sezóně

Blůza
ADVANCE X-Vent

Blůzy
ADVANCE X-Shell

②

Lehká a vysoce prodyšná pracovní blůza vhodná pro letní
teploty a vysokou fyzickou aktivitu. Barevná výstražná
oranžová a černá, stříbrná síťovaná podšívka, optimální
rozložení kapes, ochrana proti vlhkosti a nečistotám, výstražné
prvky, reﬂexní detaily, zadní, rukávové a vnitřní kapsy, ochrana
proti odření na ramenou, velké logo STIHL na zadní straně.

Velmi elastická, rychlé schnoucí a účinně chránící proti chladu.
Zóny v černé barvě jsou vodoodpudivé a snadno prostupné
pro vzduch, barevné zóny jsou vodotěsné. Ochrana proti
odření na ramenou. Barva černá v kombinaci s výstražnou
oranžovou/hnědou. Náprsní, vnitřní a ramenní kapsa, reﬂexní
prvky a velké logo STIHL na zadní straně.
②

Barva signální oranžová/černá
Velikost
XS – XXL
Velikost
Obj. č.

S – XXL
0088 335 10..

5 326 Kč

Obj. č.

0088 335 12..

6 342 Kč

②

Barva hnědá/černá
Velikost
S – XXL
Obj. č.

0088 335 11..

6 342 Kč

Velmi lehký materiál
pro práci v létě
Zvlášť odolné
a ohebné

Kalhoty do pasu /
kalhoty s náprsenkou
ADVANCE X-Light

Kalhoty do pasu
ADVANCE X-Flex
②

②

Vyrobeno exkluzivně pro značku STIHL, ultralehké a perfektně
řemeslně provedené. Prodyšná vrstva AVERTIC™ pro lite
(EN ISO 11393). Tento šestivrstvý materiál je o 20% lehčí
než běžně používaný materiál. Barva černá, speciální větrání
v zadní oblasti nohy, optimální pro horké dny, plně elastický
rozkrok s materiálem ProElast, uzaviratelné kapsy. Kalhoty s
náprsenkou s dlouhým zipem pro snadné zapínání, reﬂexní
detaily.
Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
S – 3XL, S-6 – XL-6
5 570
Obj. č.
0088 342 14.. ①

Z ultralehkého a vysoce prodyšného materiálu AVERTIC™
pro lite s ochranou proti proříznutí vyvinutého exkluzivně pro
STIHL. Tento šestivrstvý materiál je o 20% lehčí než dřívější
6vrstvé vložky s ochranou proti proříznutí. Barva černá a
signální oranžová, speciální provedení rozkroku pro volnost
pohybu, vrchní materiál mimořádně robustní, elastický a
prodyšný, elastická a vodotěsná ochrana kolen, ochrana proti
trnům a vlhkosti ve spodní části nohavic, odpuzuje nečistotu,
dlouhé větrací zipy na zadní straně nohavic.

Kč

Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
S – 3XL
6 278 Kč
Obj. č.
0088 388 05.. ①

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
XS – 3XL, S-6 – XL-6
7 752
Obj. č.
0088 342 12.. ①

Doporučená prodejní cena vč. DPH

① Dodáváme i ušité na míru, objednací číslo: ..99
② Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 332

Kč

Blůza
ADVANCE X-TREEm

Kalhoty do pasu
ADVANCE X-TREEm

①

①

S mnoha užitečnými detaily: vysoce elastický materiál ProElast
pro optimální volnost pohybu a prodyšnost. Barva černá a
signální oranžová s reﬂexními prvky. Odnímatelné rukávy,
odolný materiál na ramenou, s nastavitelnými větracími otvory
pro příjemné tělesné klima. Ochrana proti oděru pomocí
keramických teček na lokti. Vnější oblast ramen s ochranou
proti odření DotGrip. Vysoká viditelnost díky velkému podílu
signální varovné oranžové barvy. Dvě kapsy na prsou, jedna
vnitřní a jedna kapsa na rukávu.

Velikost
Obj. č.

XS – XXL
0088 335 08..

10 000 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 332

Mimořádně vysoký uživatelský komfort. Kalhoty s ochranou
proti prořezu. Vysoce elastický ProElast. Ideální i pro
stromolezecké práce na profesionální úrovni a další extrémní
pracovní podmínky. Barva černá a signální oranžová s
reﬂexními prvky. Měkká a rychleschnoucí vnitřní vložka.
Odpuzování nečistot a vody v oblasti přední části nohou a
hýždí, ochrana proti klíšťatům. Lehký a prodyšný materiál
AVERTIC™ pro lite s certiﬁkovanou ochranou proti prořezu
(EN ISO 11393). Zipové kapsy na bocích, hýždích a stehnech.
Větrací otvory se zipem pro regulaci těla. Součástí dodávky
jsou šle.
Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393)
Velikost
XS – 3XL
Obj. č.
0088 342 16..
11 251

① Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

Kč
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Perfektní kombinace pro každou
pracovní výzvu
ƒ
Řada ADVANCE nabízí promyšlený systém blůz a kalhot tak, aby je bylo možno ﬂexibilně kombinovat z hlediska funkčnosti i designu.
Rozhodující pro výběr jsou povětrnostní podmínky a konkrétní druh použití. Modely ADVANCE X-TREEm jsou špičkovou třídou,
protože splňují i speciální požadavky arboristů a stromolezců pracujících v extrémních podmínkách.

Advance

Advance

Advance

X-SHELL

X-Vent

X-TREEm

Rychle schnoucía a teplá tkanina
pro chladné prostředí.

Vysoce prodyšná tkanina pro příjemné
nošení v teplém prostředí.

Nejvyšší pohodlí při nošení
a funkční detaily, speciálně
vyvinuté pro extrémní
pracovní podmínky
arboristů.

Advance

Advance

X-FLEX

X-LIGHT

Elastické ochranné prvky
pro větší svobodu pohybu
s robustnější ochranou
proti trnům

Ultralehké kalhoty s ochranou proti prořezu
pro obzvláště vysoký komfort nošení

Příslušenství

Osobní ochranné vybavení

Velikosti (99 = šití na míru)

Design ochrany proti proříznutí /
Kategorie ochrany proti pořezání

Počet vrstev

Blůza
FUNCTION Universal

0088 335 07..

1 402 Kč

S – XXL

–

–

Kalhoty do pasu
FUNCTION Universal

0088 342 15..

2 435 Kč

XS – 3XL, S-6 – XL-6,
M+6 – XL+6

A/1

9

kalhoty s náprsenkou
FUNCTION Universal

0088 388 06..

2 650 Kč

XS – 3XL, S-6 – XXL-6

A/1

9

Blůza FUNCTION Ergo

0088 335 06..

2 685 Kč

XS – XXL

–

–

Kalhoty do pasu
FUNCTION Ergo

0088 342 10..

3 085 Kč

XS – 3XL, M-6 – XL-6,
M+6 – XL+6, 99

A/1

8

kalhoty s náprsenkou
FUNCTION Ergo

0088 388 04..

3 401 Kč

S – 3XL, M-6 – XL-6,
M+6 – XL + 6, 99

A/1

8

Blůza DYNAMIC Vent

0088 335 05..

3 401 Kč

XS – XXL

–

–

Kalhoty do pasu
DYNAMIC Vent

0088 342 22..

4 317 Kč

XS – XXL,
M-6 – XL-6, 99

A/1

7

Blůza DYNAMIC

0088 335 09..

4 323 Kč

XS – 3XL, 99

–

–

Kalhoty do PASU
DYNAMIC

0088 342 19..

4 447 Kč

S – XXL

A/1

7

kalhoty s NÁPRSENKOU
DYNAMIC

0088 388 09..

4 646 Kč

XS – 3XL, M-6 – XL-6,
M+6 – XL+6, 99

A/1

7

0088 335 10..

5 326 Kč

S – XXL

–

–

0088 335 12..

6 342 Kč

XS – XXL
–

–

0088 335 11..

6 342 Kč

S – XXL

Kalhoty do pasu
ADVANCE X-Light

0088 342 14..

5 570 Kč

S – 3XL, S-6 – XL-6, 99

A/1

6

kalhoty s náprsenkou
ADVANCE X-Light

0088 388 05..

6 278 Kč

S – 3XL, 99

A/1

6

Kalhoty do pasu
ADVANCE X-Flex

0088 342 12..

7 752 Kč

XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99

A/1

6

Blůza ADVANCE X-TREEm

0088 335 08..

10 000 Kč

XS – XXL

–

–

Kalhoty do pasu
ADVANCE X-TREEm

0088 342 16..

11 251 Kč

XS – 3XL

A/1

6

Barva

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Osobní ochranné vybavení

Obj. č.

324

Modelová řada FUNCTION

Modelová řada DYNAMIC

Modelová řada ADVANCE
Blůza ADVANCE X-Vent

BLŮZY ADVANCE X-Shell

⬤ K dispozici
– Není na skladě

+ Dobré
++ Velmi dobré
+++ Vynikající

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 332

1,25

–

⬤

–/–/⬤

⬤/–

1,3

–

⬤

–/–/⬤

–/–

0,7

–

–

–/–/⬤

–/–

1,4

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤/–

1,5

⬤

⬤

–/⬤/–

–/–

0,6

–

–

⬤/–/–

–/–

–/⬤

–/⬤

–/⬤
1,1

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤/–

0,7

–

–

–/⬤/–

–/–

1,4

–

⬤

–/⬤/–

⬤/–

⬤/–/–

–/⬤/–

–/⬤/–

++

++

++

–

–

+

++

++

+++

+

+

–

– / 60

– / 60

– / 40

Příslušenství
Materiál

⬤/–/–

Antracit, signální oranžová:
100 % polyester
Černá: 65 % polyester,
35 % Bavlna
Podšívka: 100 % polyester

–/⬤/–

Svrchní materiál:
65 % polyester, 35 % Bavlna
Signální oranžová:
70 % polyester, 30 % Bavlna
Podšívka: 100 % polyester

–/⬤/–

Vrchní materiál 1: 100 % polyester
Signální oranžová: 70 % polyester,
30 % bavlna
Vrchní materiál 2: 93 % polyamid,
7 % polyuretan
Podšívka: 100 % polyester

–/⬤

–/⬤/–

+++

++

++

++

– / 80

–/⬤/–

Vrchní materiál 1: 50 % polyamid,
50 % bavlna
Signální oranžová: 70 % polyester,
30 % bavlna
Vrchní materiál 2: 93 % polyamid,
7 % polyuretan
Podšívka: 100 % polyester

–/⬤/–

Advance X-Vent
Svrchní materiál: 100 % polyester

–/⬤/–

ADVANCE X-Shell
Svrchní materiál: 100 % polyester
Podšívka: Polyurethan

1,5

–

–

–/–/–

⬤/–

0,45

–

–

–/–/⬤

–/–

⬤/–

⬤/–/–

++

+

+++

–

40+ / –

0,7

–

–

–/–/–

–/–

⬤/–

⬤/–/–

+++

+++

++

+++

40+ / –

325

③

Kontrolní značka

Faktor ochranu proti UV EN 13758-2 /
UV standard 8011

Ochrana proti chladu

–/–

Prodyšnost oděvu

Knoﬂíky pro šle ① /
Poutka pro šle

–/–/⬤

Impregnace proti nečistotě a vodě

Větrací otvory /
Větrací zipy /
speciální větrací materiál

–

Robustnost vrchního materiálu

Elastický pas

–

Elastický vrchní materiál /
elastické vložky /
vložky pro ProElast

Ochrana proti proříznutí vyvinuta
exkluzivně pro STIHL

0,6

Slim Fit / Regular Fit

Hmotnost ca. (kg) u velikosti M

Osobní ochranné vybavení

–/–/⬤

Advance X-Light
Svrchní materiál: 75 % polyester,
20 % polyamid, 5 % Polyurethan
Podšívka: 100 % polyester

0,99

⬤

⬤

–/–/⬤

⬤/–

⬤/–

⬤ / – / ⬤②

+

++

+++

–

40+ / –

–/⬤/–

1,2

⬤

⬤

–/–/⬤

–/–

⬤/–

⬤ / – / ⬤②

+

++

+++

–

40+ / –

–/⬤/–

1,3

⬤

⬤

–/⬤/–

⬤/–

⬤/–

⬤ / – / ⬤②

+++

+++

+++

–

40+ / –

–/⬤/–

0,65

–

–

–/⬤/–

–/–
40+ / –

ADVANCE X-TREEm
Svrchní materiál:
80 % polyester, 15 % polyamid, 4 % elasthan,
–/⬤/–
1 % Keramik
Podšívka: 66 % Polypropylen,
34 % polyester

⬤/–
1,2

⬤

⬤

–/⬤/–

–/⬤

① U modelů bez knoﬂíků je možno použít šle se sponami
② Pouze v rozkroku
③ Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

⬤/–/⬤

++

+++

+++

+

ADVANCE X-Flex
Svrchní materiál: 89 % polyester,
11 % elasthan, Podšívka: 100 % polyester

326

Osobní ochranné vybavení

Pracovní
oděv pro
práci s
nářadím
ƒ
Ochranné kalhoty pro práci
s křovinořezem Protect FS
● Pro optimální ochranu při péči o zeleň
● Vysoký komfort při nošení
● Kvalitně zpracováno a vybaveno
prvky pro pohodlnou práci

Vrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna,
Podšívka: 100 % polyester

S prodyšnou ochranou proti nárazům. Dlouhé větrací
otvory na zadní straně nohavic, poutka pro šle pro práci
s křovinořezem, mnoho praktických kapes.
Velikost
Obj. č.

XS – 3XL
0088 458 00..

2 020 Kč

Šle pro kalhoty FS
82 % polyester, 18 % elastodien (přírodní kaučuk),
spony a zadní část: kůže

Elastické šle s elastickým suchým
zipem, zabraňují otlačeninám
způsobeným nosným popruhem,
univerzální pro všechny velikosti.

Délka 110 cm Šířka 5 cm
Obj. č.
0000 884 1593

735 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 332

Šle

Kožený opasek
na nářadí

82 % polyester, 18 % elastodien
(přírodní kaučuk), spony a zadní část: kůže

Extrémně robustní, dlouhodobě odolný, cca 3 mm
silná hovězina. Spona s dvojitým trnem.

Barva oranžová. Na knoﬂíky.

Délka 120 cm Šířka 4 cm
Obj. č.
0000 884 1511

373 Kč

82 % polyester, 18 % elastodien
(přírodní kaučuk)

Barva oranžová. S kovovými
sponami s plastovými vložkami.

Délka 130 cm Šířka 4 cm
Obj. č.
0000 884 1512

391 Kč

82 % polyester, 18 % elastodien
(přírodní kaučuk)

Barva černá a oranžová.
S kovovými sponami bez plastových
vložek pro zvlášť dobré držení.
Délka 130 cm Šířka 5 cm
Obj. č.
0000 884 1576

327
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Osobní ochranné vybavení

580 Kč

4 cm široký, 125 cm dlouhý
Obj. č.
0000 881 0600

567 Kč

328

Osobní ochranné vybavení

Výstražný
ochranný
oděv
ƒ
Výstražná blůza s ochranou
proti proříznutí Protect MS
Vrchní materiál s podšívka: 100 % polyester
①

● Výstražný ochranný oděv pro dobrou
viditelnost při práci u silnice a železniční
trati nebo při špatných povětrnostních
podmínkách
● Výstražný ochranný oděv pro optimální
ochranu za každého počasí
● Výstražný ochranný oděv pro práci
s křovinořezy nebo motorovou pilou

Lehká a prodyšná výstražná ochranná blůza s dobrou
volností pohybu. Barva signální oranžová, signální žlutá
a černá. Ochrana před trny na loktech a ramenou. Ventilační
materiál na pažích. Dvě náprsní kapsy na zip. Výstupní otvor
pro popruhy na zádech. S prodyšnou ADVANCE ochranou
proti proříznutí na hrudi, ramenou, pažích a v břišní oblasti.
Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design B
(EN ISO 11393). Třída ochrany 2 (EN ISO 20471)
Velikost
XS – 3XL
Obj. č.

0088 326 04..

7 120 Kč

Ochrana paží Protect MS
100 % polyester

Ochrana celých paží pro práci s motorovou pilou. Barva
signální oranžová. Vysoký komfort při nošení, prodyšná
díky vložkám ze speciálního větracího materiálu. Komfortní
pasovka, integrovaný límec pro palec pro lepší ﬁxaci.
Dodávaná jednotka: 1 pár.

Kategorie ochrany proti proříznutí 1
(odpovídající EN ISO 11393) ②
Obj. č

0088 544 0010

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
② Splnění základních zdravotních a bezpečnostních požadavků
podle nařízení (EU) 2016 / 425

1 653 Kč

Příslušenství

Výstražné kalhoty s ochranou proti proříznutí
Protect MS
Vrchní materiál s podšívka: 100 % polyester,
robustes Material: 65 % polyester und 35 % bavlna
①

Robustní ochranné kalhoty z funkčního materiálu. Barva
signální oranžová, varovná žlutá a černá. Větrání v zadní části
stehen, robustní materiál na koleni a dolní části nohy. Dvě boční
kapsy, jedna zadní kapsa, ochrana ledvin, kapsa na náprsní
tašku a zvýšená zadní část pro ochranu proti hypotermii.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A
(EN ISO 11393). Třída ochrany 2 (EN ISO 20471)
Velikost
S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6
Obj. č.

0088 399 01..

3 323 Kč

PROFESIONÁLNÍ TIP
Výstražné a ochranné třídy 3 lze dosáhnout
prostřednictvím kombinace blůzy a kalhot Protect MS.

3
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Oděv chránící
před
povětrnostními
vlivy a funkční
oděv
ƒ
● Ochrana proti dešti, větru a sněhu

Blůza DuroFlex chránící před
nepříznivým počasím
Vrchní materiál: 100 % polyester, Povlak: 100 % polyuretan
①

Z vodotěsného, elastického
materiálu odolného proti
opotřebení. Barva signální
oranžová. Vysoký podíl signální
oranžové barvy. Vodní sloupec:
≥ 5.000 mm. Prodyšná díky
větracím otvorům na pažích i na
přední a zadní straně. Kapuce se
dá uložit do límce.

Velikost

S – XXL

Obj. č.

0088 554 02..

Dobře kombinovatelná s
kalhotami Raintec chránícími
před nepříznivým počasím

2 099 Kč

● Prodyšný funkční oděv ideální při
tělesně namáhavé práci
● Účinné odvětrávání potu z vnějšku
na povrch oděvu

Flísová bunda DYNAMIC
Vrchní materiál: 97 % polyester, 3 % polyamid
①

Měkká, vysoce elastická
mikroﬂísová bunda. Barva signální
oranžová v kombinaci s černým
materiálem, dobře prodyšná
s rychlým schnutím, ideální jako
mezivrstva, částečně odolná proti
trnům a s ochranou proti oděru,
náprsní kapsa se zipem, palcové
smyčky, reﬂexní motiv řetězové
pily.
Velikost

S – XXL

Obj. č.

0088 353 00..

Doporučená prodejní cena vč. DPH

1 899 Kč

Funkční oděv ADVANCE

331
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Funkční tričko
DYNAMIC Mag Cool

Vrchní materiál: 60 % polyester, 34 % polyamid, 6 % elasthan

Optimální tělesné klima a rychleschnoucí díky odvádění
tělesného potu ven, bezešvé vpletené funkční zóny a zápachu
zabraňující antibakteriální úprava se silberionem②. Přiléhavý
střih zabraňuje vniknutí klíšťat. S vetkaným motivem motorové
pily. Ochrana před UV podle EN13758-1: 50+.

Vrchní materiál: 100 % polyester
①

S graﬁkou MS 661 C-M. Vysoce
funkční, usnadňuje odvádění potu
z těla, prodyšné, rychleschnoucí.

Funkční tričko
①

Barva černá, stříbrný potisk
Velikost
S – XXL

S kruhovým límcem.

Obj. č.

0088 302 00..

1 013 Kč

①

Barva oranžová, stříbrný potisk
Velikost
S – XXL
Obj. č.

Velikost

S – XXL

Obj. č.

0088 585 00..

1 391 Kč

0088 302 01..

1 013 Kč

Vhodné pro
příležitostné
použití

Funkční tričko
s dlouhým rukávem
①

Zip,
smyčka na palec.

Barva černá
Velikost

S – XXL

Obj. č.

0000 888 60..

1 836 Kč

Funkční kalhoty dlouhé

Ochrana přední strany nohou
Chaps 270°
Vrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

①

Pro příležitostné práce s motorovou pilou. Barva antracit
a signální oranžová, jeansový vzhled. Větší komfort díky
elastickým popruhům, lehká a prodyšná, navlékání do
přezek způsobem Y pro rychlé oblékání a svlékání, reﬂexní
logo STIHL vpravo, rozšířená oblast ochrany proti proříznutí.

Zadní část nohou
a hýždě s hřejivou
funkční zónou.

Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design B
(EN ISO 11393)
Délka
Délka
90 cm ③
Obj. č.
0088 521 0302
Obj. č.
Velikost

S – XXL

Obj. č.

0000 888 59..

2 725 Kč

1 448 Kč

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 332

100 cm ③
0088 521 0304

① Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
② Biocidní prostředek
③ Měřeno od pasu aaž po lem nohavic

●
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Oděvy na míru

Správnou objednávku
provedete následovně
1. Vyberte si svůj oděv pro práci v lese.
2. Zjistěte na základě tabulek velikost,
kterou potřebujete. Pro blůzy:
Výběr podle obvodu hrudníku
nebo mezinárodních velikostí. Pro
kalhoty①: Výběr podle velikostí
džínsů nebo mezinárodních
velikostech
3. Doplňte objednací číslo (..)
uvedením čísla, které odpovídá
Vaší mezinárodní velikosti:
Normální velikosti
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05,
XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
Krátké velikosti
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16,
XXL-6=..17
Dlouhé velikosti
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25,
XL+6=..26
4. Důležité: Uvedené rozměry jsou
tělesné rozměry. Hotové kusy oděvů
se od tělesného rozměru liší.
Ochranný oděv proti proříznutí
splňuje Směrnici EU 2016 /425
a odpovídá CE kategorii 3.
Dámy zjistí svou velikost z obvodu
hýždí a délky rozkroku popř džín.
Mezinárodní velikosti se týkají
pánských velikostí, zpravidla si dámy
vyberou o jedno číslo menší.

Postavte se rovně, v uvolněném postoji. Požádejte někoho, aby zjistil vaše rozměry.
Pro standardní oděvy potřebujete obvod hrudníku, pasu, hýždí a délku v rozkroku.
Pro speciální velikosti potřebujete všechny uvedené rozměry. Cenové a dodací
podmínky pro speciální velikosti obdržíte u vašeho odborného prodejce STIHL.
Jako dobré vodítko pro výběr správné konfekční velikosti
poslouží také rozměry při nákupu džín Waist (obvod pasu) a Length (délka).

1 Tělesná výška
od temena hlavy až po chodidlo
2 Obvod hrudníku
přes nejsilnější místo hrudníku
vodorovně kolem těla
3 Obvod pasu
bez utahovací šňůrky okolo pasu
A Pro kalhoty do pasu: Obvod pasu
(poloha pasovka kalhot)
B Pro kalhoty s náprsenkou a blůzy:
Obvod břicha (poloha ve výši pupku)
4 Obvod sedu
nejsilnější místo hýždí
5 Délka rozkroku
měřeno od rozkroku k podlaze
6 Obvod stehna
nejsilnější místo stehna
7 Délka paže
měří se od ramene přes loket až
po klouby prstů při ohnuté rucem
Tělesná výška délka bundy
ez límce až po okraj (měřeno na
jedné bundě, která vám padne)

① Džíny se měří v palcích. Po vynásobení palců číslem 2,54 získáte obvod pasu 3 a obvod rozkroku 5 v cm.

2
7
A

3

B
4
1
6

5
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MEZINÁRODNÍ NORMÁLNÍ VELIKOSTI

Ochranné oděvy
Velikost (Obj. č.) /
Size (Order Number)

XS (..02)

S (..03)

M (..04)

L (..05)

XL (..06)

XXL (..07)

3XL (..08)

XS (..44)

S (..48)

M (..52)

L (..56)

XL (..60)

XXL (..64)

3XL (..68)

Funkční oděvy
Velikost (Obj. č.) /
Size (Order Number)
Výška těla /
Body height in cm 1

170 – 176

172 – 178

174 – 180

176 – 182

178 – 184

180 – 186

182 – 188

Obvod hrudníku / Chest
circumference in cm 2

76 – 84

84 – 92

92 – 100

100 – 108

108 – 116

116 – 124

124 – 132

Obvod pasu / Waist
circumference in cm 3

62 – 70

70 – 78

78 – 86

86 – 96

96 – 106

106 – 116

116 – 126

Obvod hýždí /
Seat circumference v cm 4

76 – 82

82 – 88

88 – 104

104 – 110

110 – 116

116 – 122

122 – 128

25 – 28 / 31

28 – 31 / 31,5

31 – 34 / 32

34 – 38 / 32,5

38 – 42 / 33

42 – 46 / 33,5

46 – 50 / 34

XL–6 (..16)

XXL-6 (..17)

Džínové velikosti v palcích pas / délka
Jeans size in inch waist / length

Mezinárodní krátké velikosti

Ochranné oděvy
Velikost (Obj. č.) /
Size (Order Number)
Výška těla /
Body height in cm 1

S–6 (..13)

M–6 (..14)

L–6 (..15)

166 – 170

168 – 174

170 – 176

172 – 178

174 – 180

Obvod hrudníku / Chest
circumference in cm 2

84 – 92

92 – 100

100 – 108

108 – 116

116 – 124

Obvod pasu / Waist
circumference in cm 3

74 – 82

82 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

Obvod hýždí /
Seat circumference v cm 4

82 – 88

88 – 104

104 – 110

110 – 116

116 – 122

29 – 32 / 29

32 – 35 / 29,5

35 – 39 / 30

39 – 43 / 30,5

43 – 47 / 31

Džínové velikosti v palcích pas / délka
Jeans size in inch waist / length

Mezinárodní dlouhé velikosti

Ochranné oděvy
Velikost (Obj. č.) /
Size (Order Number)
Výška těla /
Body height in cm 1

S+6 (..23)

M+6 (..24)

L+6 (..25)

XL+6 (..26)

178 – 184

180 – 186

182 – 188

184 – 190

Obvod hrudníku / Chest
circumference in cm 2

84 – 92

92 – 100

100 – 108

108 – 116

Obvod pasu / Waist
circumference in cm 3

68 – 76

76 – 84

84 – 94

94 – 104

Obvod hýždí /
Seat circumference v cm 4

80 – 86

86 – 102

102 – 108

108 – 114

27 – 30 / 34

30 – 33 / 34,5

33 – 37 / 35

37 – 41 / 35,5

Džínové velikosti v palcích pas / délka
Jeans size in inch waist / length
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Pracovní
boty bez
ochrany proti
proříznutí
ƒ
NOVINKA
Ochranná šněrovací obuv
Worker S3
● Pro pevný postoj a dobrou ochranu
s neklouzavou proﬁlovanou podrážkou
a ocelovou výztuhou špičky
● Pro práce venku nebo v dílně
● Vysoký komfort při nošení a ochrana před
zraněními

Svrchní materiál z vysoce kvalitní, zvlášť prodyšné nubukové
usně a textilní vložka. Vysoký komfort při nošení díky
polstrovanému okraji, tlumicí mezipodešev z PU, komfortní
a výměnná vnitřní vložka, ochrana proti propíchnutí a nízká
hmotnost. Po obvodu reﬂexní materiály v oranžové barvě
a hrubá, proﬁlovaná podešev odolná vůči olejům a palivům
podle EN ISO 20345 S3.
Velikost
Obj. č.

39 – 48
0088 489 01..

2 676 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
Koncová čísla (..) objednacího čísla jsou závazná pro uvedení velikosti:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50
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Pracovní obuv
pro práci
s motorovou
pilou
s ochranou
proti proříznutí
ƒ
Kožená obuv FUNCTION pro
práci s motorovou pilou
①

● Pro správnou ochranu při práci
s motorovou pilou
● S ocelovou špičkou a vložkou
na ochranu proti proříznutí
● Pro bezpečný postoj a stabilní
upevnění nohy

Svrchní materiál z hověziny odpuzující vodu. Vysoký komfort
při nošení díky prodyšné textilní výstelce s polstrovaným
okrajem, robustní tkaničky a kovové utahovací háčky, ochrana
špičky odolná proti opotřebení a otěru, tlumicí mezipodešev
z PU, vysoká jistota při chůzi díky protiskluzové proﬁlované
podrážce.

Velikost
Obj. č.

39 – 47
0088 532 04..

① Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

4 122 Kč
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Gumové holínky Economy
pro práci s motorovou pilou
FUNCTION

Kožená obuv DYNAMIC S3 pro
práci s motorovou pilou
②

Svrchní materiál z vysoce kvalitního, důsledně vyčiněného
nubuku velmi dobře odpuzujícího vodu. Univerzálně
použitelná, z důvodu ochrany proti propíchnutí S3 i na
stavbách. Obzvláště prodyšný vnitřní materiál pro dobrý
přenos vlhkosti, s polstrovaným okrajem, robustní tkaničky a
kovové utahovací háčky, kroužky s lehkým chodem, vyjímatelná
a ergonomická vkládací stélka, mezivložka z oceli jako
ochrana proti propíchnutí, ochrana špičky odolá proti otěru a
opotřebení, tlumicí mezipodešev z PU, vysoká jistota při chůzi
díky protiskluzové proﬁlované podrážce. Schváleno pro výrobu
ortopedických vložek podle normy DGUV 112-191.
Velikost

38 – 48

Obj. č.

0088 532 01..

6 449 Kč

Ručně vyrobené gumové holínky pro práci s motorovou pilou
z přírodního kaučuku. Hrubá, samočisticí gumová proﬁlová
podešev s dobrou přilnavostí. Variabilně nastavitelný textilní
límec na holeni se šňůrkou, vhodný i pro velmi silná lýtka, nízká
hmotnost díky nízké holeni, proﬁl mezi můstky, vysoká jistota
při chůzi díky protiskluzové proﬁlované podešvi.

Velikost

39 – 47

Obj. č.

0088 493 01..

PRACOVNÍ OBUV ZNAČKY STIHL
STIHL Vám nabízí rozsáhlý sortiment pracovní obuvi
s ochranou proti pořezání a bez ní. Všechny naše boty
se vyznačují optimální ochranou a vysokým komfortem
při nošení.

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Koncová čísla (..) objednacího čísla jsou závazná pro uvedení velikosti:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

2 187 Kč

Hmotnost (kg) ve vel. 42 na pár (cca)

Třída ochrany proti proříznutí

Kvalitní hovězina

Vodotěsné provedení

Hrubá měkčená, samočistící
proﬁlovaná podrážka

Ortopedická vložka

Ocelová výztuž špičky

Ocelová stélka

Vysoký komfort při chůzi

Ocelová mezipodešev

Vhodné pro protiskluzové hřeby

Ochrana proti prasknutí

Příslušenství
DIN EN ISO 20345 /
DIN EN ISO 17249
⬤ / – / S3

1,3

–

–

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

–

–

②

Výška holeně v cm (cca)

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obj. č.

–

Pracovní obuv bez ochrany proti prořezání
Ochranná šněrovací
obuv Worker S3

NOVINKA

0088 489 01.. ①

2 676 Kč

Pracovní obuv pro práci s motorovou pilou s ochranou proti proříznutí
Kožená obuv FUNCTION

0088 532 04..

4 122 Kč

20

⬤ / ⬤ / S2

1,9

1

⬤

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

⬤

–

⬤

Kožená obuv
DYNAMIC S3

0088 532 01.. ①

6 449 Kč

20

⬤ / ⬤ / S3

2,0

1

⬤

–

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

⬤

–

⬤

Gumové holínky
FUNCTION

0088 493 01..

2 187 Kč

32

⬤ / ⬤ / S2

2,9

1

–

⬤

⬤

–

⬤

–

⬤

–

⬤

–

⬤ Sériový
– Není na skladě

① Schváleno pro výrobu ortopedických vkládacích
vložek podle směrnice DGUV 112-191
② Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
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Ochrana
obličeje/sluchu
a hlavy, Ochranné
brýle a pracovní
rukavice
ƒ

Mušlové tlumiče k ochraně sluchu

Concept 23
Mimořádně lehké, nastavitelné,
měkké polštářky pro příjemné nošení.
Otočné mušle/pásek.
EN 352, SNR 23 (H : 27; M : 20; L : 14)
Obj. č.

0000 884 0539

316 Kč

Concept 24

● Ochrana hlavy, sluchu a obličeje
před hlukem motoru, třískami a malými
kamínky

Stabilní, vzduch propouštějící kovový
pásek. Měkká poduška pro příjemné
nošení.
EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 22; L : 14)
Obj. č.

● Individuálně nastavitelné kombinace
obličejové ochrany a ochrany sluchu
● Vhodná ochrana uší, očí a rukou pro
individuální potřebu

0000 884 0541

449 Kč

NOVINKA
Timbersports® Edition
Nepostradatelný pro velké a malé
fanoušky. Mušlový tlumič k ochraně
sluchu v designu TIMBERSPORTS®
s polstrovanou hlavovou obroučkou
a měkkými polštářky pro příjemné
nošení.

Pro dospělé
EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)
Obj. č.

0000 884 0546

827 Kč

Pro děti
EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
Obj. č.

0000 884 0547

765 Kč

Mušlový tlumič k ochraně sluchu s
Bluetooth®

DYNAMIC GB 29
Mnohostranně použitelný mušlový tlumič k ochraně sluchu.
Přes Bluetooth® je možno využívat funkce chytrého telefonu,
jako telefonování a poslouchání hudby, aniž musíte telefon
vytáhnout z kapsy. Samostatný vstup AUX, doba provozu
akumulátoru až 38 hodin.
EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)
Obj. č.

0000 884 0519

Doporučená prodejní cena vč. DPH

3 069 Kč
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Zátky do uší
FUNCTION GPA 24

GSS 33

Lehká kombinace s mušlemi chránícími
sluch pro dobré tlumení hluku a
sklopná nylonová mřížka (polyamid PA),
nastavitelná obroučka na hlavu.

Z kuželově tvarované PU pěny s velmi
dobrými hodnotami tlumení. Měkký
materiál, přizpůsobí se příjemně
sluchovodu, dva páry v krabičce.

EN 352, EN 1731, SNR 24
(H : 28; M : 21; L : 13)③

EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)
Obj. č.

82 Kč

0000 886 0411

Ochrana obličeje/sluchu krátká
s pLAstovým štítem

S dvojitým hlavovým páskem①
a čtyřmi ucpávkami do uší.
EN 166, EN 352, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29)②③

0000 884 0255

0000 884 0251

627 Kč

ADVANCE GPA 28
④

Profesionální kombinovaná ochrana,
optimální vyvážení,
v několika polohách přestavitelné
nosné pásky, se zaskakovacím
nastavováním, použití s mušlemi
nebo bez nich, v závislosti na použití,
ochrana čela s větracími štěrbinami, s
nylonovou mřížkou (polyamid PA).

FUNCTION GPC 33

Obj. č.

Obj. č.

524 Kč

EN 352, EN 1731, SNR 28
(H : 35; M : 26; L : 16)③
Obj. č.

0000 884 0231

1 622 Kč

Ochrana obličeje/sluchu, krátká s
nylonovou mřížkou
FUNCTION GPA 33

Sada na ochranu obličeje
a sluchu s Bluetooth®

S dvojitým hlavovým páskem①
a čtyřmi ucpávkami do uší.

DYNAMIC GB 29 PA

EN 352, EN 1731, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29)③

Obj. č.

0000 884 0252

524 Kč

S nylonovou mřížkou (polyamid PA)
podle EN 1731. Přes Bluetooth® je
možno využívat funkce chytrého
telefonu, jako telefonování a
poslouchání hudby, aniž musíte
telefon vytáhnout z kapsy.

Obj. č.

DYNAMIC GPA 30

0000 884 0537

S měkce polstrovaným hlavovým
třmenem a tlumiči hluku do uší.
Zvětšený průhled (polyamid PA),
dodatečná ochrana čela.
EN 352, EN 1731, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18)③
Obj. č.

0000 884 0254

1 152 Kč

① Chrání týl, zabraňuje uklouznutí. Tvar je individuálně nastavitelný
② Poskytují 100 % ochranu proti UV záření
③ Při veškerých pracích s motorovými vyžínači, zarovnávači okrajů, křovinořezy, foukači/rosiči
a rozbrušovacími stroji je třeba používat také ochranu očí (ochranné brýle podle EN 166)!

④ Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

3 587 Kč

340

Osobní ochranné vybavení

PŘILBOVÉ soupravy

ADVANCE X-Vent
Bluetooth®

352, 397, 1731

Nylonová mřížka,
dlouhá životnost

ADVANCE Vent
Přilbová souprava

0000 888 0801

2 324 Kč

SNR 27
(H:30; M:25; L:18)

352, 397, 1731

Kovová mřížka,
vysoká propustnost světla

ADVANCE X-Vent Bluetooth®
Přilbová souprava

0000 888 0806

5 540 Kč

SNR 27
(H:31; M:23; L:18)

352, 397, 1731

Mřížka z pružinové oceli,
velmi vysoká prostupnost světla

ADVANCE X-CLIMB
Přilbová souprava

0000 888 0812

4 697 Kč

SNR 28
(H:35; M:26; L:16)

12492, 397, 352,
1731

Nylonová mřížka,
dlouhá životnost

Ochrana obličeje

SNR 24
(H:27; M: 22; L:15)

EN-Kód EN

1 132 Kč

Ochrana sluchu

0000 888 0810

Barva

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

ADVANCE Vent

Obj. č.

FUNCTION Basic

Modelová řada FUNCTION
FUNCTION Basic
Přilbová souprava

Modelová řada advance

⬤ Sériově

• Doporučeno
– Není ve výbavě

+ Běžné
++ Dobré
+++ Velmi dobré

① Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395
② K dispozici jako zvláštní příslušenství (není součástí sady přilby).
Více informací naleznete na stranách 344

Příslušenství

ADVANCE X-CLIMB

Další informace k přilbě
ADVANCE X-CLIMB

Sada mušlí chránících sluch
Bluetooth®

Řemínek pod bradu

Propustnost světla

①

Kontrolní značka

Potní pásek

Vyvážení

Větrání

Zaskakovací nastavování

Bluetooth®

Vnitřní vybavení

Skořepina přilby

Naleznete od strany 342

PŘÍSLUŠENSTVÍ②
HDPE

6-Punkt

–

–

větrací průduchy

+

Funkční textil

–

61 %

–

–

PŘÍSLUŠENSTVÍ②
ABS

6-Punkt

•

⬤

větrací průduchy

+++

Funkční textil

⬤

65 – 70 %

•

•

ABS

6-Punkt

⬤

⬤

větrací průduchy

+++

Funkční textil

–

75 – 80 %

•

⬤

ABS

6-Punkt

•

⬤

větrací průduchy

+++

Umělá kůže

⬤

55 %

⬤

•

③ K použití s ADVANCE X-Climb je potřebný adaptér pro sadu
mušlí chránících sluch s Bluetooth® 0000 889 801, viz strana 344
④ K dodání na jaře 2022

③

ADVANCE X-Climb
ƒ
Univerzální lezecká přilba pro
použití na stromě a na zemi
Lezecká přilba ADVANCE X-Climb nadchne vysokým komfortem při nošení,
dobrým vyvážením a viditelností i vysokým ochranným účinkem před hlukem.
Splňuje normy EN 391 a EN 12492 a hodí se tak pro univerzální práce na stromě
a na zemi.

Velké větrací otvory
pro vysoký komfort při nošení

Reflexní samolepka
pro dobrou viditelnost
ze všech stran

HLAvový pásek se
zaskakovacím nastavováním
pro komfortní přizpůsobení
vnitřního upevnění

Sada mušlí chránících
sluch s vysokým tlumením
ke snížení hladiny hluku (SNR 28)

Elastický nylonový štít
pro dlouhou životnost

4 bodový řemínek pod bradu
s moderním, samouzavíracím
magnetickým zapínáním

343
Příslušenství

Osobní ochranné vybavení

CHYTŘE ZKOMBINOVÁNO!

ADVANCE
X-Climb

Sada mušlí chránících sluch s Bluetooth®

Využívejte funkce chytrého telefonu –
se sadou mušlí chránících sluch s Bluetooth®①
Díky spojení sady mušlí chránících sluch s Bluetooth® s Vašim
chytrým telefonem můžete při práci poslouchat hudbu nebo
pomocí 3tlačítkového ovládání telefonovat, aniž byste museli
Váš chytrý telefon vytáhnout z kapsy.

① K použití s ADVANCE X-Climb je potřebný adaptér pro sadu mušlí chránících sluch s Bluetooth® 0000 889 8013, viz strana 344

344

Osobní ochranné vybavení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘILBOVÉ SOUPRAVY

Řemínek pod bradu

Sada mušlí chránících sluch s
Bluetooth®
Prostřednictvím spojení přes Bluetooth® je možno využívat
funkce chytrého telefonu, jako telefonování a poslouchání
hudby, aniž musíte telefon vytáhnout z kapsy. Vhodná pro
přilbové soupravy modelové řady ADVANCE. K použití s
přilbovou soupravou ADVANCE X-Climb je potřebný adaptér
pro sadu mušlí chránících sluch s Bluetooth®.
EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)
Obj. č.

0000 889 9043

3 321 Kč

Adaptér pro sadu
mušlí chránících sluch s
Bluetooth®
K upevnění kovové mřížky a mušlí chránících sluch s
Bluetooth® na přilbovou soupravu ADVANCE X-Climb.
Obj. č.

0000 889 8013

Doporučená prodejní cena vč. DPH

497 Kč

K spolehlivému upevnění přilbové sady na hlavě. Zabraňuje
sklouznutí přilbové soupravy při shýbání nebo při práci v
hustých porostech. Vhodný pro přilbové soupravy modelové
řady ADVANCE.
Obj. č.

0000 889 8007

360 Kč

Příslušenství

Obruba/třmen nastavitelný

Boční ochrana

Odolné proti poškrábání

Odolnost proti zamlžení

Sklo odklopitelné

100 % ochrana proti UV

73 Kč

Oblast použití

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

0000 884 0367

Barva skla

Obj. č.

OCHRANNÉ BRÝLE

Třída odolnosti proti
zásahu

Osobní ochranné vybavení

Požadavky na bezpečnost
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EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

–

–

⬤

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

–

–

⬤

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

Modelová řada FUNCTION
Standard

NOVINKA
FUNCTION
Slim

Krátkodobé úkoly

Optimální při silném
slunečním svitu

0000 884 0378

189 Kč

0000 884 0377

Optimální při malé
intenzitě světla

0000 884 0364

Vysoké zesílení kontrastu

Modelová řada DYNAMIC
DYNAMIC
Contrast

215 Kč

0000 884 0365

Optimální při silném
slunečním svitu

0000 884 0372

Velmi vysoké zesílení kontrastu

Modelová řada DYNAMIC
DYNAMIC
Light Plus

0000 884 0371

0000 884 0370

⬤ Sériový
– Není ve výbavě

345 Kč

Optimální při silném
slunečním svitu

Optimální při malé
intenzitě světla

Obruba/třmen nastavitelný

Boční ochrana

Odolné proti poškrábání

Odolnost proti zamlžení

Sklo odklopitelné

100 % ochrana proti UV

EN 166

F (45 m/s)

–

⬤

⬤

⬤

–

⬤

Modelová řada ADVANCE
ADVANCE
Super Fit
0000 884 0373

0000 884 0374

Vysoké zesílení kontrastu

429 Kč

0000 884 0375

NOVINKA
Function Slim
ƒ
Ochranné brýle s mnohostrannými
možnostmi použití
Nové ochranné brýle FUNCTION SLIM je možno používat jak
při veškerých činnostech s potřebou ochrany pro oči, tak i ve
volném čase, např. při sportu. Vyznačují se zvláště svou nízkou
hmotností a vysokým komfortem při nošení. Jen mírně ohnuté,
mimořádně ploché a pružné postranní opěrky zabraňují
otlačeninám na uchu a umožňují nošení brýlí pod sadou mušlí
chránících sluch. Velkoplošnou ochranu zajišťují obě prohnutá
skla. Ochranné brýle FUNCTION SLIM se v obou variantách
provedení dodávají transparentní a tónované.

Optimální při silném
slunečním svitu

Optimální při malé
intenzitě světla

Příslušenství

Třída odolnosti proti
zásahu

347

Požadavky na bezpečnost

Oblast použití

Barva skla

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obj. č.

Osobní ochranné vybavení

Ochrana proti chladu

Manžeta

–

Elastické

Vhodné
pro ovládání
smartphonů
nebo tabletů

++

–

Otevřená

Dlouhá manžeta

0088 611 1509
0088 611 1510
0088 611 1511

111Kč

Úplet máčený
v nitrilu

EN 388
EN 420

4/1/2/1/X

Jednotná
velikost

0088 611 1410

113 Kč

Hovězí kůže/
plátno

EN 388
EN 420

2/1/3/3/X

181 Kč

Úplet máčený
v latexu

EN 388
EN 420
EN 511

2/2/3/2/X

++

309 Kč

Jehněčí kůže/
textilní podklad

EN 388
EN 420

1/1/1/2/X

++ +++ ++

–

Elastické,
suchý zip

Lehké, reﬂexní

Syntetická kůže/
405 Kč Textilní hřbetní
strana

EN 388
EN 420

2/1/2/1/X

++

–

Elastické,
suchý zip

Lehké, reﬂexní

Cit

M=9
L=10
XL=11

Obj. č

Norma

Zvláštnosti

Odolnost proti
opotřebení
+

Materiál

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Velikosti

PRACOVNÍ RUKAVICE

Dobře padnou / střih

Osobní ochranné vybavení

Výkonové stupně podle
EN 388: Oděr /
řez / další trhání /
propíchnutí / řez ISO

348

Modelová řada FUNCTION
Ochranné rukavice
FUNCTION
Sensotouch
+++ +++

FUNCTION
Universal
+

+

Rukavice s ochranou proti chladu
FUNCTION
ThermoGrip
S=8
M=9
L=10
XL=11

0088 611 1208
0088 611 1209
0088 611 1210
0088 611 1211

+

+++ +++ Elastické

Práce s pevným
uchopením
(na mokra), dobrá
ochrana
proti vlhkosti

Modelová řada dynamic
Ochranné rukavice
DYNAMIC
SensoLight
M=9
L=10
XL=11

0088 611 0809
0088 611 0810
0088 611 0811

DYNAMIC
Vent
M=9
L=10
XL=11

+

Dobré

0088 611 1709 ①
0088 611 1710 ①
0088 611 1711 ①

++ Velmi dobré

+++ Vynikající

① K dostání od jara 2022

++

–

Příslušenství
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Zvláštnosti

Manžeta

Ochrana proti chladu

Odolnost proti
opotřebení

Cit

EN 388
EN 420
EN 511

Dobře padnou / střih

Norma

Kozinka/
textilní podklad

Výkonové stupně podle
EN 388: Oděr /
řez / další trhání /
propíchnutí / řez ISO

Materiál

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obj. č

Velikosti

Osobní ochranné vybavení

Modelová řada dynamic
Rukavice s ochranou proti chladu
DYNAMIC
ThermoVent
S=8
M=9
L=10
XL=11

0088 611 0508
0088 611 0509
0088 611 0510
0088 611 0511

567 Kč

3/1/1/1/ X

+++ +++ ++

++ Elastické

3/1/2/2/X

++

++ +++ ++ Elastické

Prodyšnost

Rukavice s ochranou proti pořezání
DYNAMIC
Protect MS
M=9
L=10
XL=11
XXL=12

0088 610 0309
0088 610 0310
0088 610 0311
0088 610 0312

Hovězí useň/
EN 388
1 436 Kč Textilní hřbetní
EN 420
strana
EN ISO 11393

Kategorie ochrany
proti proříznutí 1

Modelová řada advance
Ochranné rukavice
ADVANCE
Duro
M=9
L=10
XL=11

0088 611 0609
0088 611 0610
0088 611 0611

Hovězí useň/
420 Kč Textilní hřbetní
strana

EN 388
EN 420

3/1/3/3/X

++

++ +++

+

Elastické

M=9
L=10
XL=11

0088 611 1609 ①
0088 611 1610 ①
0088 611 1611 ①

Hovězí useň/
512 Kč Textilní hřbetní
strana

EN 388
EN 420

2/1/3/1/X

+++ +++ ++

–

Elastické,
Prodyšné, reﬂexní
suchý zip

Ochrana zápěstí

ADVANCE
Ergo MS

Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese

ZNÁSOBÍ SÍLU RUKOU.
A SKVĚLE V NICH BUDE SEDĚT.
ƒ
Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese

352

351
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Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese

Pouzdro pro GTA 26
Umožňuje nesení GTA 26 na opasku
i rychlý přístup při práci. Variabilně
nastavitelný nožní popruh ﬁxuje
pouzdro na stehnu a stará se o větší
komfort při nošení. Doplňková spona
drží GTA 26 pevně v pouzdru.

gta 26

⑥

10,8 V • 1,2 kg ①

Obj. č.

535 Kč

GA01 490 1700

Mnohostranně použitelná akumulátorová minipila. Pro
radikální seřezávání stromů a keřů, stavby ze dřeva. S pilovým
řetězem 1⁄4“ PM3 pro vysoký řezný výkon a energické řezání.
Neklouzavá ovládací rukojeť pro velmi dobrou ergonomii.
Výměna řetězu bez použití nářadí, pružný ochranný kryt
pro bezpečnou práci, s ukazatelem stavu nabití. GTA 26 je k
dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí.
V sadě je obsaženo:
1× lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1× standardní nabíječka AL 1
1× vodicí lišta Light, 10 cm
1× pilový řetěz 1⁄4"-PM3, 10 cm
1× Multioil Bio, 50 ml
1× přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu
GTA 26 je samostatné nářadí bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč.
Multioil Bio, 50 ml
Délka lišty

STRANA

3 150 Kč

10 cm

Multioil Bio

Sada GTA 26 s AS 2 a AL 1
Délka lišty

Ekologický a přitom mnohostranně použitelný, například
k péči o řetěz pro GTA 26. Balení 50 ml a 150 ml.

4 290 Kč

10 cm

305

ODPOVÍDAJÍCÍ AKUMULÁTOR AS 2

Jmenovité napětí (V)

Hmotnost (kg)

Hladina akustického
tlaku ③ (dB(A))

Hladina akustického
výkonu ③ (dB(A))

Hodnota vibrací
vlevo / vpravo ④ (m/s2)

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Naleznete na straně 25

3 150 Kč ⑤

10,8

1,20 ①

77,0

86,0

2,9 / 2,8

4 290 Kč

10,8

1,45 ②

77,0

86,0

2,9 / 2,8

akumulátorová minipila
GTA 26
Sada GTA 26
s AS 2 a AL 1

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Hmotnost bez baterie, s žací soupravou

② Hmotnost včetně baterie, s vodicí lištou
a pilovým řetězem, bez nabíječky
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s2
⑤ Cena bez akumulátoru a nabíječky
⑥ Vysvětlení symbolů na straně 386

353

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Délka (cm)

Délka (cm)

Ø větví do (mm)

Vinařství ⑧

Ovocnářství ⑨

Zahradnictví ⑩

Péče o zahrady a parky

0000 881 3604

305 Kč

22

230

20

+

+

++

+

Výřez pro štípání
drátů, pojistka
ovládaná jednou rukou

0000 881 3637

829 Kč

22

240

25

++

++

++

+++

Výřez pro štípání
drátů, pojistka
ovládaná jednou rukou

7024 200 0014

1 454 Kč

20

210

20

+++

++

+++

++

Výřez pro štípání drátů,
pojistka ovládaná jednou
rukou, drážka na odvod mízy

7024 200 0016
7024 200 0017

1 523 Kč
1 603 Kč

21

245

25

+++

+++

++

+++

Výřez pro štípání drátů,
pojistka ovládaná jednou
rukou, drážka na odvod mízy

7024 200 0013

1 561 Kč

22

240

25

++

++

++

Výřez pro štípání drátů, po+++ jistka ovládaná jednou rukou,
drážka na odvodmízy

7024 200 0015

1 992 Kč

21

290

25

+++

+++

++

+++

Výřez pro štípání drátů,
pojistka ovládaná jednou
ukou, drážka na odvod mízy,
odvalovací rukojeť

++

Tažná střižná
hlava, tlumič
šetřící klouby, přídržné
drážky
na protiostří

Prvky výbavy

Obj. č.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese

Zahradnické nůžky⑦
PG 10

PG 20

FELCO F 6

FELCO F 8
FELCO F 9 (pro leváky)

FELCO F 2

FELCO F 7

Vyvětvovací nůžky⑦
PB 10

0000 881 3669

+ Vhodné
++ Dobře se hodí
+++ Velmi vhodné

1 357 Kč

60

1 000

⑦ Další informace k bypassovému a ambossovému střihu od strany 392
⑧ Stříhání vinné révy
⑨ Výchovný, zmlazovací a další způsoby řezu

35

+++

+++

++

⑩ Stříhání a zmlazování (rostliny a květiny)
Stříhání a zmlazování (keře a živé ploty)
Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

354

Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese

Vyvětvovací pily
TELESKOPICKÁ PILA PR 40 CT
①

40 cm, cca 520 g. Profesionální vyvětvovací pila pro
nasazení na teleskopickou tyč ve velmi kvalitním provedení.
Chromovaná karbonová ocel je zárukou velmi dlouhé
životnosti čepele v nezměněné kvalitě. Včetně ochranného
krytu.
Obj. č.

0000 881 4141

2 614 Kč

TELESKOPICKÁ TYČ PRO PR 40 CT
①

184 – 456 cm. Vysoce pevná hliníková oválná tyč s upínací
pákou a rastrovou aretací pro plynulé nastavení délky. Poloha
pro velké zatížení. Dlouhá pryžová izolace proti chladu pro
stabilní uchopení.
Obj. č.

0000 881 4113

4 122 Kč

Pro rychlé a přesné řezání. Třístranné japonské ozubení,
impulzně kalená, chromovaná ocel, kónický tvar pilového
listu, ergonomická rukojeť opatřená měkkým potahem,
s ochranou proti korozi, s pouzdrem pro oboustrannou
montáž, jak pro leváky, tak i praváky.
S přímým pilovým listem pro
univerzální použití v zahradnictví a
údržbě krajiny.

Pilový list PR 24, 24 cm, 305 g,
Ø větví až 100 mm
Obj. č.
7024 200 0018

1 321 Kč

Pilový list PR 33, 33 cm, 370 g,
Ø větví až 150 mm
Obj. č.
7024 200 0019

1 376 Kč

Plastové klíny ke
kácení a řezání
①

Odolné vůči nárazu také při použití za nízkých teplot.
Z polyamidu, struktura povrchu zabraňuje vypadnutí
klínu, ve třech délkách pro střední a silné dřevo, rovněž
se zvětšeným úhlem klínu.

Teleskopická pila PR 38 T
①

40 cm, cca 400 g. Vysoce kvalitní vyvětvovací pila
s chromovanou čepelí opatřenou hákem.
Obj. č.

0000 881 3672

1 564 Kč

19 cm
Obj. č.

0000 881 2212

238 Kč

23 cm
Obj. č.

0000 881 2213

350 Kč

25 cm
Obj. č.

0000 881 2214

379 Kč

Dřevorubecké a
štípací klíny z hliníku
TELESKOPICKÁ TYČ pro PR 38 CT

①

①

175 – 320 cm. Kontinuálně nastavitelná. Pro práce do přibližně
5 m výšky. Dvoudílná silná hliníková trubka Ø 30 mm / 27 mm.
Velmi robustní, pogumované povrchy úchopů.

Obj. č.

0000 881 6101

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

2 364 Kč

S úzkým břitem pro dobrý průnik do dřeva. Tři provedení
pro malý, střední a velký průměr kmene, se záchytnými
drážkami, s vodícím břitem, jedna hladká strana klínu pro
jednoduché nasazení druhého klínu do porážecího řezu,
z kvalitního legovaného hliníku.
22 cm, 600 g
Obj. č.

0000 881 2222

585 Kč

24 cm, 800 g
Obj. č.

0000 881 2223

786 Kč

26 cm, 1 000 g
Obj. č.

0000 881 2224

924 Kč

355
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Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese

Dřevorubecký klín z hliníku
S ozubením pro optimální uchycení ve dřevu.
12 × 4 cm, 190 g
Obj. č.

0000 881 2201

188 Kč

Dřevorubecký zvedák
①

K naklopení stromu přes lomovou lištu do určeného směru, s
obracecím hákem k otáčení kmenů. Ze speciální ocelové slitiny.

Hliníkový klín pro
práci s motorovou
pilou
①

Kovaný s dřevěnou rukojetí a kroužkem.
980 g
Obj. č.

0000 890 9200

1 460 Kč

130 cm, cca 3 400 g
Obj. č.
0000 881 2700

2 428 Kč

762 Kč
MANIPULAČNÍ HÁK
FP 10

Ruční špičák –
sapina

①

①

Pro zvedání a ukládání palivového dříví, malých kmenů
a dřevěných desek. Jasanová násada, německý design.
35 cm, 500 g
Obj. č.

76 cm, cca 1 800 g
Obj. č.
0000 881 2701

Ke zvedání, přepravě a
ukládání rovnaného dřeva.
Komfortní rukojeť.
Obj. č.

0000 881 2800

0000 881 4401

779 Kč

818 Kč
Tažný hák FZ 10
①

Švýcarský srp (metla)

K tahání kmenů s usnadněným
zachycením háku v kmeni díky
ostřenému hrotu. Vysoce kvalitní,
kalená ocel, komfortní rukojeť.

Vhodný k ošetřování mladých
porostů a k vysekávání nízkých
porostů. Z kované vysoce kvalitní
oceli, s rukojetí z pravé kůže.
Celková délka 44 cm, délka čepele 32 cm, 650 g
Obj. č.
0000 881 3400

596 Kč

Obj. č.

0000 881 2907

647 Kč

Manipulační kleště
FP 20
①

K manipulaci dřeva se zahnutou
komfortní rukojetí. Tvrzené hroty.

Další příslušenství ostřící
soupravy a pilníky pro pilové
řetězy
Naleznete od strany 108

Rozevření 20 cm
Obj. č.
0000 881 3005

902 Kč

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Délka (cm)

Hmotnost hlavy (g)

Materiál topůrka sekery

Vyvětvovací práce

Kácení stromů sekerou

Lehčí/středně náročné štípání (třísky
na zatápění, délka 30 cm / Ø až 30 cm)

Středně náročné/obtížné štípání
(délka 35 cm / Ø až 50 cm)

Štípání metrových kusů a těžkého
dřeva (příp. se štípacími klíny)

Kácení s klínem (hliník nebo plast)

Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese

Obj. č.

356

0000 881 1969

754 Kč

40

600

Jasan

+

–

+

–

–

–

0000 881 1971

1 137 Kč

60

1 000

Jasan

++

+

+

–

–

+

0000 881 1957

2 677 Kč

70

1 550 ①

Hikora

++

++

++

+

–

+

Classic
Lesnická sekera AX 6

Lesnická sekera AX 10

Lesnická sekera AX 16 S

Štípací sekery
Optimální výsledky štípání při vynaložení malé síly díky klínovému tvaru.

Vyvětvovací sekerka
AX 13 C

④

0000 881 1914

1 375 Kč

50

1 250 ②

Jasan

+

–

++

–

–

+

0000 881 2014

2 303 Kč

80

2 800 ①

Hikora

+

–

+++

+++

–

+

Štípací sekera AX 28 CS

Štípací kladiva
Kovaná hlava kladiva s výstupkem pro obracení. Mimořádně velká úderová plocha k bezpečnému zarážení hliníkových a plastových klínů.

Štípací kladivo AX 30 C
0000 881 2009

944 Kč

85

3 000

Jasan

–

–

++

+++

+++

++

0000 881 6801

1 471 Kč

37

640

Polyamid

++

–

+

–

–

–

0000 881 6701

2 267 Kč

73

1 450

Polyamid

++

++

++

+

–

–

0000 881 6602

2 550 Kč

75

1 950

Polyamid

–

+

+++

–

–

+

Light
Lesnická sekera AX 6 P ③

Lesnická sekera AX 15 P

Sekera na štípání dřev
AX 20 PC

Doporučená prodejní cena vč. DPH
+ Vhodné
++ Dobře se hodí

+++ Velmi vhodné
– Nedoporučuje se

④

④

④

① Včetně 300 g ochranné manžety
② Pro tyto ruční nástroje je k dispozici dodatečná sada
náhradních topůrek s objímkou na ochranu proti úderu –
obdržíte u Vašeho odborného prodejce

③ S vytahovákem hřebíků
④ Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

Měřicí pásma
pro práci v lese

ZNAČKOVACÍ KŘÍDY Marker PRO
Značkovací křída na suché a vlhké dřevo. Díky stabilní
pigmentaci nejlepší barvící síla a rovněž optimální odolnost
vůči počasí a světlu. Vysoká pevnost vůči zlomení.

④

Automatická, samonavíjecí,
kovové pouzdro.
Délka
Obj. č.

15 m
7024 200 0010

1 413 Kč

Délka
Obj. č.

20 m
7024 200 0012

1 536 Kč

Délka
Obj. č.

25 m
7024 200 0011

1 694 Kč

2 589 Kč

Kožený opasek
na nářadí
Extrémně robustní, dlouhodobě odolný, cca 3 mm
silná hovězina. Spona s dvojitým trnem.
Široký 4 cm

Dlouhý 125 cm

Obj. č.Sada

0000 881 0600

Strana

316 Kč

Provedení v signální barvě. Upnutí křídy z kovu, extrémně
robustní plastový kryt odolný proti úderům (ABS), pro křídy
o Ø 11 – 12mm.

Včetně 500 nýtů s otvory.

0000 881 0880

Délka 12 cm; 12 ks v balení
Barva
Obj. č.
0000 881 1500
0000 881 1501
0000 881 1502
0000 881 1503
0000 881 1504

Držák křídy

Kleště na opravu
měřicího pásma

Obj. č.

357

567 Kč

84

Laser 2 v 1
Navíc k směrové liště pro kácení na Vaší motorové pile
umožňuje laser 2 v 1 díky laserovému paprsku promítnutému
na zem ještě efektivnější kontrolu směru padání a můžete jej
kromě toho použít jako pomůcku při řezání palivového dříví.

Obj. č.

0000 881 1602

220 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese

Značkové zboží

KOLEKCE STIHL
ƒ
Oděvy
Blůzy

360

Pulovry

362

Trička s krátkým rukávem

363

Módní doplňky
Ponožky a pantoﬂe do vody

366

Multifunkční šátky

367

Kšiltovky, čepice a klobouky

368

Rukavice a opasky

371

Tašky a batohy

372

Šperky

373

Dům a zahrada

374

Hračky, módní doplňky pro kojence a děti

378

STIHL TIMBERSPORTS®
ƒ
Oděvy

380

Módní doplňky

384

359

360

ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ

Kolekce STIHL
ƒ

Blůzy

NOVINKA
Flaušová bunda
»ICON Plush«
MEN
100% polyester

Tyto výrobky jsou určeny pro objevitele světa
i pro ty, kteří nejraději pobývají v blízkosti
svého bydliště. Rozhodující je, že jde o
fanoušky STIHL. Materiály jsou robustní a
nekomplikované, kombinují moderní střihy
s tradičními materiály a vynikají ležérní
originalitou. Jakkoli jsou naše výrobky
různorodé, mají jedno společné: zřetelnou
příslušnost ke značce STIHL.

Hřejivá ﬂaušová bunda v barevné kombinaci tmavě olivováčerná se stojatým límečkem. Kapsy na zip nabízí dostatek
místa pro nezbytné věci. Konečný zlatý hřeb: malá plyšová
nášivka s motorovou pilou na prsou.

Tmavě olivová / černá
Pánské velikosti S – XXL
Obj. č.
0421 100 08..

1 739 Kč

NOVINKA
PLÁŠŤ DO DEŠTĚ
MEN
100% polyester

Jak se hezky říká: Neexistuje špatné počasí, jen -nesprávné
-oblečení. Vždy to správné oblečení při dešti je plášť do deště
s vodním sloupcem 5 000 mm. Detaily: Modrý graﬁt plus
oranžová, stojatý límeček a kapuce, zadní kapsy a lepené švy,
nášivka s motorovou pilou na paži.
Modrý graﬁt / oranžová
Pánské velikosti S – XXL
Obj. č.
0421 100 11..

Doporučená prodejní cena vč. DPH

3 915 Kč

361

VĚTROVKA
»LOGO CIRCLE«
MEN

Mikina s kapucí
»ICON«
Men

100 % polyester

60 % bavlna, 40 % Polyester

Sportovní větrovka ve stylu blouson s kapucí ve vynikající
kvalitě. Logo STIHL vytištěné oranžově na hrudi. Uvnitř
kontrastní podšívka ze síťoviny v zářivé oranžové barvě.
Elastické manžety na lemu a rukávech pro pohodlné nošení
Boční kapsy na zip.

Dokonalá pro nekomplikované oblékání přes hlavu: pohodlná
mikina v provedení Regular Fit s průběžným zipem, kapucí a
šňůrami. Na prsou ikonická nášivka s motorovou pilou v olivové
barvě, vzadu vpravo korková nášivka.

Černá / Oranžová
Pánské velikosti S – XXL
Obj. č.
0420 910 03..

Šedá
Pánské velikosti

S – XXL

Obj. č.

0420 610 10..

1 191 Kč

Bunda s nášivkou
»Badge«
MEN
59 % bavlna, 39 % polyamid, 2 % polyester

Hnědá bunda se dá individuálně upravit třemi výměnnými
nášivkami – korková nášivka s motorovou pilou, tkaná nášivka
se sekerou nebo Contra. Do dvou náprsních kapes a dvou
bočních kapes vše pohodlně uložíte. Překrytý zip, nárameníky
a modrá maskovací vnitřní podšívka s motorovými pilami
jsou emocionální detaily, kvůli kterým je bunda naprosto
nepostradatelná.
Hnědá
Pánské velikosti

S – XXL

Obj. č.

0420 610 07..

3 425 Kč

Jak objednat správnou VELIKOST
1. Vyberte si oblečení.
2. Doplňte objednací číslo (..) s Vaší velikostí. K tomu prosím použijte následující dvoumístná čísla:
Pánské: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Dámské: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L= ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L= ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64

1 191 Kč

ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ
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Pulovry

Mikina
»STIHL«
MEN

MIKINA »ICON«
MEN
88 % bavlna, 12 % polyester

60 % bavlna, 40 % polyester

Mikina s kruhovým límcem pro všechny životní situace.
Zlatý hřeb: Flaušová vnitřní strana je obrácena směrem ven
a propůjčuje mikině mimořádný vzhled. S malou motorovou
pilou na levé straně prsou a korkovou nášivkou »LEGENDARY
PERFORMANCE« na zadní straně.
Zelené
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 600 14..

Modrá
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 600 15..

1 225 Kč

NOVINKA
Mikina s kapucí
»Reflective«
Women
100 % bavlna

Hebká mikina s krátkým střihem s reﬂexním stříbrným
logem STIHL na zádech má přesahující ramena a široce se
překrývající výstřih. Má prostě styl! A při studených rukou
pomáhá klokaní kapsa.

Černá
Dámské velikosti
Obj. č.

XS – XL
0421 400 02..

1 715 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH
Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 361.

Silný design pro silné muže: mikina z měkké směsi se
přizpůsobí postavě a i přesto sedí volně a ležérně.
Barevný potisk na prsou s motorovou pilou je absolutně
nepřehlédnutelný!

Černa
Pánské velikosti

XS – XXL

Obj. č.

0420 900 03..

667 Kč

363

Trička s krátkým rukávem

Tričko s
krátkým
rukávem
»ICON«
MEN

Polotričko
»ICON«
MEN

Decentní tvrzení! Tričko s kulatým límcem s malou vetkanou
motorovou pilou na levé straně prsou a korkovou nášivkou
na zadní straně si zamiluje každý. Ležérní střih dělá z trička s
krátkým rukávem dokonalé základní oblečení.

Elegantní oblečení. Tričko s krátkým rukávem s malou
motorovou pilou na prsou a korkovou nášivkou na zadní
straně se stane univerzálním oblečením ve volném čase
i v zaměstnání. Ležérní střih dělá z trička s krátkým rukávem
dokonalé základní oblečení.

Šedá
70 % bavlna, 30 % polyester
Pánské velikosti S – XXL
Obj. č.
0420 600 08..

Šedá
92 % bavlna, 8 % polyester
Pánské velikosti S – XXL
Obj. č.
0420 600 11..

Zelené
100 % bavlna
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 600 09..

Modrá
100 % bavlna
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 600 10..

733 Kč

Zelené
100 % bavlna
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 600 12..

Modrá
100 % bavlna
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 600 13..

977 Kč
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Tričko »STIHL«
s krátkým
rukávem
s výstřihem
do véčka
MEN

Polotričko
»LOGO CIRCLE«
Unisex

100 % bavlna

100 % bavlna

Černa
Pánské velikosti
Obj. č.

M
0464 035 0006

Pánské velikosti
Obj. č.

XL
0464 035 0008

Tričko s krátkým rukávem v provedení Regular Fit z
bavlněného piqué, boční rozparky a rýhované náplety s
oranžovými proužky. Logo STIHL na prsou, ploché švy a
oranžový dekor.

Pánské velikosti
Obj. č.

L
0464 035 0007

Pánské velikosti
Obj. č.

XXL
0464 035 0009

153 Kč

Černá
Velikosti
Obj. č.

XS – XXL
0420 900 13..

712 Kč

Tričko s krátkým
rukávem
»LOGO circle«
Unisex

Tričko s
krátkým rukávem
MEN
100 % bavlna

100 % bavlna

Vhodný základ pro každého. Bíle tričko s krátkým rukávem
a kulatým límcem se stylovým logem »STIHL« natištěným na
přední straně, barva oranžová a černá.

Bíle
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 200 04..

Doporučená prodejní cena vč. DPH
Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 361.

781 Kč

Tričko s kulatým límcem z vysoce kvalitní bavlněné jersey v
provedení Regular-Fit s velkoplošným 3D tištěným logem tonálně
v naší charakteristické oranžové barvě. Štítek s logem uvnitř.

Oranžový
Velikosti

Obj. č.

XS – XXL
0420 600 37..

429 Kč

ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ
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Ponožky a pantofle do vody

NOVINKA
Ponožky »FIR«
UNISEX

NOVINKA
Ponožky »Stripes«
UNISEX

40 % viskóza, 30 % polyakryl, 17 % polyamid, 10 % vlna, 3 % elastan

80 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan

Ponožky s motivem jsou již dávno mnohem více než jen
sdělení. S kultovními motivy na ponožkách »FIR« dosahujících
až na lýtka není vidět tak říkajíc pro samé stromy les – nebo
opačně. Směs materiálů zaručuje vynikající komfort při nošení.
Nejen v lese.

Černé tenisové ponožky s oranžovými proužky. Ponožky
dosahující až na lýtka perfektně sedí, aniž by řezaly nebo
klouzaly dolů. Směs materiálů zajišťuje, že optimálně sedí.

Šedá
Velikosti
35 – 38
39 – 42
43 – 46

Černá / oranžová
Velikosti
Obj. č.
35 – 38
0421 500 0438
39 – 42
0421 500 0442
43 – 46
0421 500 0446

Obj. č.
0421 500 0338
0421 500 0342
0421 500 0346

367 Kč

319 Kč

Ponožky »STIHL«
UNISEX

Ponožky
UNISEX

33 % vlna (merino), 32 % polyamid,
20 % polyakryl, 13 % polyester, 2 % elastan

75 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % spandex

Super módní bílé ponožky s oranžovými a černými proužky
se postarají o stylové/stihlové vystupování!

Pracovní a trekingové ponožky dosahující na lýtka ze speciální
směsi Primaloft-Merino nabízí optimální termoregulaci i
při namáhavé práci. Zvláště ve vysokých botách zajišťuje
technologie Cell Tech a Flexible Channels tlumení, odlehčení
tlaku a že perfektně sedí.

Bílé / oranžováe / Černá
Velikosti
Obj. č.
35 – 38
0420 250 0038
39 – 42
0420 250 0042
43 – 46
0420 250 0046

Černá / Šedá/ oranžová
Velikosti
Obj. č.
35 – 38
0420 950 0038
39 – 42
0420 950 0042
43 – 46
0420 950 0046

Doporučená prodejní cena vč. DPH

288 Kč

367 Kč

367

NOVINKA
Pantofle do vody
UNISEX
Podešev: ethylen-vinylacetát; Pásek: polyuretan a polyesterová síťovina

Na koupališti, v kempu nebo doma: Pantoﬂe do vody od
STIHLu v černé a oranžové barvě jsou naprostou nutností pro
každého fanouška značky STIHL!
Velikosti
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

Obj. č.
0420 950 0337
0420 950 0339
0420 950 0341
0420 950 0343
0420 950 0345
0420 950 0347

492 Kč

Multifunkční šátek

NOVINKA
Multifunkční šátek
»CHAINSAWS«
UNISEX
100 % polyester

Hadicová šála byla původně vyvinuta
pro cyklisty a motorkáře. Dnes má
mnohem více fanoušků – nejen
sportovců. Šátek od STIHLu zcela určitě
nesklouzne a udržuje kolem dokola
teplo, v nejopravdovějším smyslu slova.
K dostání je v podzimním listovém vzoru
nebo v černo-šedo-bílém maskovacím
vzoru motorové pily. Dvakrát ovinutý
padne ostatně také skvěle okolo
zápěstí, když je na krk příliš horko.
Černá / šedá / bílá
Velikosti
Obj. č.
univerzální
0421 600 0043

327 Kč

Multifunkční šátek
Kids
100 % polyester

Šátek
UNISEX
100 % bavlna

Jako bandana, k zastrčení nebo
konvenčně okolo krku. Náš šátek ze
100 % bavlny se vzhledem použitých
džínsů s retro potiskem je třešničkou
každého oblečení.
Hnědá
Obj. č.
0420 660 0007

Šedá
Obj. č.
0420 660 0008

506 Kč

Multifunkční šátek pro děti je „Made
in Germany“ a poskytuje vysokou
ochranu před UV a je zvláště v horkých
měsících roku velmi praktický. Coolmax
a regulace tepla jsou dvě další kladné
vlastnosti. Tento multifunkční šátek
na jedné straně zamezuje zápachu a
na druhé straně je také prodyšný a
rychleschnoucí.
Zelené
Velikosti
univerzální

Obj. č.
0420 460 0014

253 Kč
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Kšiltovky, čepice a klobouky

NOVINKA
Kšiltovky »White«
UNISEX
100 % bavlna

Kšiltovka sešitá ze šesti částí s typickým vzhledem
legendárních amerických baseballových týmů s uzavřenou
zadní stranou a gumovým páskem uvnitř. Velké vyšité logo
STIHL na přední straně.
Bílé / Modrá
Velikosti
58 – 60 cm

Obj. č.
0421 600 0037

506 Kč

Kšiltovka »Black«
unisex

Kšiltovka »Nature«
UNISEX

100 % bavlna

100 % bavlna

Kšiltovka sešitá ze šesti částí s typickým vzhledem
legendárních amerických baseballových týmů s uzavřenou
zadní stranou a gumovým páskem uvnitř. Velké vyšité logo
STIHL na přední straně. Vypraný vzhled v černé barvě. Vhodná
pro obvod hlavy 57 – 59 cm.

Nová verze naší klasické baseballové kšiltovky. Nyní
vpředu s korkovou nášivkou »LEGENDARY PERFORMANCE«.
Vzadu s kovovou přezkou pro individuální nastavení velikosti.

Velikosti
57 – 59 cm

Černá
Obj. č.
0420 640 0010

492 Kč

Velikosti
57 – 59 cm

Červené
Obj. č.
0420 640 0011

Zelené
Obj. č.
0420 640 0012

492 Kč

Kšiltovka
»contra 59«
UNISEX

Kšiltovka »WOOD«
UNISEX

100 % bavlna

100 % bavlna

Pro ty, kteří zbožňují detaily! Dvoubarevná džínová čepice
se sponou vylepšuje každý outﬁt. Nápis „1959“ na zadní straně
a nápis „Contra lightning“ vepředu. Dekorativní nýty s
historickým logem STIHL propůjčují kšiltovce autentický
vzhled. Barevně kontrastní s výraznými švy.

Kšiltovka sešitá z pěti částí z jemného kordu, vpředu
s nášivkou »INTO THE WOODS« není jen praktická,
ale i mimořádně stylová! Nastavení velikosti plastovým
zacvakávacím páskem.

Modrá
Velikosti
univerzální

Modrá / zelené
Velikosti
Obj. č.
univerzální 0420 140 0003

Obj. č.
0420 640 0004

Doporučená prodejní cena vč. DPH

763 Kč

476 Kč
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Trucker ČEPICE
»LOGO CIRCLE«
unisex

Baseballová
kšiltovka
unisex
100 % polyester

Kepr ze 100 % bavlny,
Síťovina: 100 % polyester

Tato černá baseballová kšiltovka z polyesteru s velkým
vyšitým logem STIHL se hodí na každou hlavu! Již z dálky
je jasné – to je STIHL!

Šestidílná kšiltovka s velkým vyšívaným znakem STIHL.
Plochý kšilt. Otevřená síťová struktura pro optimální větrání a
pásek pro úpravu velikosti.

Černá
Velikosti
univerzální

Černá
Velikosti
univerzální

Obj. č.
0464 015 0030

149 Kč

Kšiltovka
Kids
100 % bavlna

Senzační a praktická. Naše šedá kšiltovka s modrým štítkem
a nášivkou s motorovou pilou je věrným společníkem nejen
ve slunné dny.
Modrá / Šedá
Velikosti
Obj. č.
univerzální
(52 – 55 cm) 0420 440 0001

332 Kč

Obj. č.
0420 940 0007

441 Kč
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NOVINKA
Čepice»legendary«
UNISEX

NOVINKA
Čepice »PomPon«
UNISEX

70 % vlna (merino), 30 % akryl

100 % polyakryl

Čepice s typickým vzhledem STIHL udržuje skvěle teplo. Má
široký přehyb a nese pyšně nášivku »Legendary Performance«.
Zaručeně ležérní, neškrábe.

Beanie s bambulí by bylo zábavné jméno pro tuto čepici v
oranžové a modré barvě, my ji však nazýváme pletená čepice
se střapcem. Beanie ostatně znamená přitahující pohledy
- a to tato čepice každopádně dělá: s velkým logem STIHL
uprostřed, přehybem dole a bambulí jako třešničkou na dortu.

Tmavošedá
Velikosti
univerzální

Oranžová
Velikosti
univerzální

Obj. č.
0421 600 0011

637 Kč

Obj. č.
0421 600 0010

637 Kč

Kšiltovka
Newsboy
MEN

Klobouk
»Heritage«
MEN

47 % polyester, 45 % vlny, 3 % polyamid, 3 % polyakrylu, 2 % viskózy

100 % bavlna

Pro charakterní hlavy! Dříve naprostá nutnost, dnes jako
neodmyslitelný skvělý doplněk. Tato kšiltovka s historickým
logem STIHL vyraženým na nášivce z pravé kůže umístěné
na zadní straně, je klasická kšiltovka, která podtrhne Vaší
individualitu ! Směs materiálů se postará o příjemné nošení.
Čepice se dá přenášet složená v každé tašce. Tak ji máte
vždy sebou.

Plstěný klobouk, typicky s úzkou krempou a prohlubní
nahoře, se objevoval již v Hollywoodu ve 40letech.
U nás ze 100 % bavlny barvě a s retro nášivkou STIHL na
boku, vč. ochranného sáčku na ochranu před prachem.

Hnědá
Velikosti
Obj. č.

S (55 cm)
0420 650 0055

Velikosti
Obj. č.

M (57 cm)
0420 650 0057

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Velikosti
Obj. č.

L (59 cm)
0420 650 0059

555 Kč

Modrá
Velikosti
Obj. č.

S (55 cm)
0420 650 0255

Velikosti
Obj. č.

L (59 cm)
0420 650 0259

Velikosti
Obj. č.

M (57 cm)
0420 650 0257

Velikosti
Obj. č.

XL (61 cm)
0420 650 0261

1 225 Kč
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Rukavice a opasky

NOVINKA
Opasek »INDUSTRIAL«
unisex

Rukavice »Contra 59«
MEN
Vnější materiál: pravá kůže
Podšívka: 50 % vlny, 50 % polyamid

100 % polyester

Džíny, pracovní kalhoty, látkové kalhoty – s tímto opaskem sedí
všechno jak má. O dokonalé držení se postará magnetická
kovová přezka, o dokonalý vzhled logo STIHL včetně
natištěného roku založení 1926. Sdělení pro všechny, kdo nosí
kalhoty.

Černá
Délka 120 cm
Obj. č.

Šířka 4 cm
0421 600 0041

637 Kč

Rukavice z pravé kůže se značkou
a koženou přezkou napodobují znovu pracovní rukavice 50let. S
barevně zvýrazněnými náplety udržují ruce i při studeném počasí
příjemně teplé a přitom vypadají opravdu elegantně.

Hnědá
Velikosti
S
M
L
XL

Obj. č.
0420 650 0108
0420 650 0109
0420 650 0110
0420 650 0111

1 469 Kč
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Tašky a batohy

Batoh »Wood«

Sportovní vak »ICON«

80 % polyesteru, 20 % nylonu

100 % polyester

Objemem 30 litrů, promyšlené rozdělení, dobrá cirkulace
vzduchu zabraňuje nepříjemnému pocení na zádech, praktická
vnější kapsa, držák na nádobu s pitím, ochrana před deštěm,
dokonalý na cestách.

Někteří mu říkají sportovní vak, jiní batoh na denní
nošení. Uvádíme ji jako praktického společníka se
skvělým designem, na kterého určitě nezapomenete.
Přes rameno nebo k nošení na zádech.

Velikosti
Obj. č.

Velikosti
Obj. č.

53 × 32 × 24 cm
0420 160 0001

1 783 Kč

33 × 42 cm
0420 260 0006

380 Kč

Ledvinka
Peněženka
MEN

100 % polyester

Barva hnědá, celokožená z hověziny, formát na šířku,
STIHL reliéfní logo na přední straně. Made by Wenger.

Velikosti
Obj. č.

12 × 9,5 cm (složená)
0420 960 0005

1 237 Kč

Brašna »Heritage«
100 % bavlněný kanvas; Aplikace: Pravá kůže

S láskou k detailům vystupuje prakticky a robustně. Je
jedno, zda jdete o víkendu s přáteli nebo na trénink – brašna
»HERITAGE« pojme všechno. S láskou vybrané detaily jako
retro štítek na přední straně doplňují nezaměnitelný, funkční
historický design. Včetně sáčku na ochranu před prachem.
Zelené
Velikosti
Obj. č.

60 × 25 × 30 cm
0420 660 0006

Doporučená prodejní cena vč. DPH

3 080 Kč

S naší ledvinkou máte vše, co potřebujete při svých cestách,
vždy pohodlně při ruce. Je vyrobená z vodoodpudivého
materiálu. Jedna velká hlavní přihrádka a dvě menší. Nápis
»INTO THE WOODS« na přední kapse dělá tento praktický
doplněk skutečně stylovým.

Obj. č.

0420 160 0002

716 Kč
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BATOH
100 % polyester

Při objemu 7,5 l plus vnější kapsy se do něj vejde vše, co děti
ve školce potřebují. Dobře rozložená váha napolstrovaných
popruzích, dobře chráněn 100 % polyesterem a senzačně
vypadající v designu »WILD KIDS«. Stále sebou!
Modrá
Velikosti
Obj. č.

23 × 31 × 11 cm
0420 460 0002

667 Kč

Brašnička
100 % polyester

Když je před ním první přenocování u přátel nebo ve školce, je
tato brašnička dokonalý průvodce. Velká přihrádka se zipem a
vnitřní kapsy ze síťového materiálu zajistí pořádek v prostorné
brašničce.
Modrá
Velikosti
Obj. č.

23 × 16 cm
0420 460 0003

555 Kč

Šperky

NOVINKA
Talisman / přívěsek »Chain«
Talisman / přívěsek
»Axe«
Je něco nového na náramek nebo řetízek na krk? Náš talisman
se dvěma zkříženými sekerami z rhodiovaného stříbra 925,
dlouhý 18 mm, s láskou zabalen v dárkové krabičce.

Přívěsek pro náramky představuje miniaturní řetězový článek.
Je vyroben podle originálního článku řetězu pily STIHL, je
18 mm dlouhý a je vyroben z rhodiovaného stříbra 925.

Obj. č.
Obj. č.

0420 560 0007

380 Kč

0421 600 0050

380 Kč
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Dům a zahrada

MODEL
»MS 500¡«

Souprava první
pomoci

Skutečná sběratelská lahůdka od Hause Schuco! Realistický
model pily MS 500i v měřítku 1:10, vyrobený z tlakově litého
zinku a plastu, pečlivě kolorovaný v originálních barvách.

Pro všechny případy je v praktické brašně z kanvasu vše
potřebné pro poskytnutí první pomoci: 1 obvaz, 1 ﬁxační
obvaz, 1 role leukoplasti, náplasti (2 x malá, 4 x střední,
4 x velká), 1 balení kapesníků, 1 pár jednorázových rukavic,
1 pláštěnka pončo, 1 nůžky, 1 pinzeta.

Obj. č.

0420 960 0001

506 Kč

Rozměry
Obj. č.

12 × 17 × 5 cm
0420 160 0003

327 Kč

Kapesní nůž s
dřevěnou střenkou

Dřevěná
powerbanka

Praktický a všestranný. Promyšlený multifunkční nůž od
Victorinox je vyroben s ořechovou rukojetí. Obsahuje šroubovák,
otvírák na konzervy, vývrtku, otvírák na lahve, odizolovač drátu,
šídlo a malou pilku. Všechno, co potřebujete na své putování
přírodou!

S powerbankou z ořechového dřeva a hliníkovou zadní stranou
se dají bez problémů opět nabíjet smartphony, fotoaparáty a
jiné přístroje. Powerbanka s lithiovým akumulátorem a USB
rozhraním se vejde do každé kapsy u kalhot a je spolehlivým
zdrojem energie na cesty.

Velikosti
Obj. č.

Velikosti
Obj. č.

9,1 × 1,75 cm
0420 160 0000

1 652 Kč

9 × 9 cm
0420 260 0003

716 Kč

Dřevěný flash disk
16 GB

Univerzální box
»CONTRA«

S tímto ﬂash diskem s rozhraním USB 3.0 máte důležitá data
vždy u sebe. Sklápěcí ﬂash disk z přírodního ořechového dřeva
má kapacitu paměti 16 GB. Stříbrné sklápěcí pouzdro s logem
STIHL zajišťuje, že se připojovací konektor mobilního ﬂash disku
neznečistí.

V univerzálním boxu STIHL »CONTRA« je dostatek místa na
staré fotograﬁe, kadeře vlasů, milostné dopisy, ale také
těsnicí kroužky nebo šrouby. Víko tohoto praktického úložného
boxu napodobuje kryt STIHL Contra. Box vyrobený z bílého
plechu je vhodný pro potraviny, ale není vhodný do myčky.

Obj. č.

0420 360 0007

310 Kč
Velikosti
Obj. č.

Doporučená prodejní cena vč. DPH

ca 18 × 12 × 6 cm
0420 660 0000

370 Kč

375

Přívěsek na klíče
»Lesní dělník«

Přívěsek na klíče
»Přilba«

Přívěsek na klíče »Motorová pila«

Speciální přívěsek na klíče ve tvaru
lesního dělníka: Milé detaily, jako
přilba, ochrana sluchu a motorová pila
z něj dělají nový oblíbený doplněk
každého fanouška STIHL!

Přívěsek na klíče ve tvaru přilby je
skutečně přitažlivý. Miniaturní přilba je
vyrobena z odolného akrylu, kroužek
a řetízek na klíče z leskle pozinkované
oceli. Praktický přívěsek na klíče
v designu ochranné přilby je naprostou
nutností pro každého fanouška!

Ne bez mé motorové pily! Vždy máte
své oblíbené nářadí u sebe díky přívěsku
na klíče ve tvaru motorové pily s
realistickým zvukem. Řetízek a kroužek
na klíče přívěsku STIHL jsou vyrobeny
z leskle poniklované oceli. Včetně
knoﬂíkových baterií (vyměnitelné).

Obj. č.
0420 960 0002

Obj. č.
0464 118 0020

Obj. č.
0420 960 0003

32 Kč

Plážová osuška
100 % bavlna

It's Beachtime! Obrovská froté osuška z čisté bavlny je
dokonalý průvodce na pláž, do sauny a pro mnoho jiných
aktivit. Design »LEGENDARY PERFORMANCE« froté osušky
z ní dělá opravdový unikát. Barva: Černá a oranžová.

Velikosti

Obj. č.

180 cm × 80 cm

0420 960 0018

619 Kč

19 Kč

109 Kč
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Sada šálků na
espreso, 2 kusy
Šálek
Káva, čaj, kapučíno nebo horká čokoláda? Šálek STIHL vhodný
do myčky z vysoce kvalitního porcelánu má dokonalou velikost
pro Váš oblíbený nápoj. Nepostradatelný při snídani nebo o
přestávce!
Obj. č.

0464 257 0000

232 Kč

Pivní sklenice,
sada 2 kusy
Pánský večer může začít! Naše sklenice na pivo v klasickém
štíhlém tvaru se hodí na všechny pivní speciality. Stabilní nožka
zajišťuje spolehlivé postavení, sklenice se svisle vyrytým logem
STIHL a je vhodná do myčky. Dodává se v balení po dvou.
Obsah
Obj. č.

500 ml
0464 767 0010

Doporučená prodejní cena vč. DPH

180 Kč

Tato sada se skládá ze dvou šálků na espreso v módním
designu STIHL; požitek z kávy je s ní ještě krásnější. Šálky
si zcela vystačí bez ouška, neboť tepelně izolující kroužek z
plastu umožňuje bezproblémové uchopení šálků.

Obj. č.

0464 257 0040

371 Kč
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Deštník s funkcí hole
Náš černý automatický deštník s funkcí hole s barevnými
prvky v oranžové barvě s potahem ze 100 % ponžé a stabilní
tyč je dokonalý doplněk k „Singing in the Rain“. Díky systému
odolnému proti větru a sklolaminátovým ramenům odolá
i bouřce. Měkká rukojeť sedí příjemně v ruce.

Velikosti
Obj. č.

Ø cca 112 cm
0420 360 0004

432 Kč

Psací souprava
Naše nová psací souprava v černé dárkové krabičce
obsahuje propisovací tužku a pentelku. Oranžové kontrastní
detaily a měkká povrchová úprava pro dobré držení.

Obj. č.

0420 360 0006

359 Kč
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Hračky, módní doplňky pro kojence a děti

NOVINKA
Plyšové zvířátko »Medvěd«

NOVINKA
Hračka motorová
pila včetně baterií

Třírohý šátek: 100 % bavlna

①

Nejpopulárnější hračka ze sortimentu pro příznivce značky
byla inovována a dětem se bude určitě líbit ještě víc!
Akumulátorový pohon a vzhled imitující legendární model pily
STIHL MS 500i. Věrně napodobuje mnoho funkcí skutečné
pily. Od pohyblivého, vyměnitelného řetězu až po die LEDBetriebsanzeige displej a nový design lišty. Inovace pro rodiče:
aby hračka motorová pila nebyla na obtíž, lze zvuky pily
nastavit na příjemnou úroveň pomocí regulátoru hlasitosti.
Obj. č.

0421 600 0053

Doporučená prodejní cena vč. DPH
① Vysvětlení certiﬁkačních značek na straně 395

700 Kč

Plyšový medvěd STIHL je ideálním dárkem pro všechny
příležitosti. Sladký, nadýchaný plyšák, který si získá dětská
srdce! Na trojúhelníkovém šátku jsou motivy STIHL a KIDS.
Díky super měkkému plyši je plyšový medvídek velmi
příjemnou hračkou i na dotek.

Velikosti
cca 25 cm

Obj. č.
0421 600 0027

200 Kč

Dětská pila
na baterie

Přilba na hraní

①

Dětská pila věrně se podobající originálu rozbuší nejen dětská
srdce! Pohyblivý řetěz a zvuk motorové pily dělají hru s touto
dětskou řetězovou pilou ještě realističtější. Dětská motorová pila
se dodává včetně baterií, takže je možné ihned začít
Obj. č.

7024 200 0005

379

583 Kč

Věrná napodobenina originální profesionální přilby STIHL,
plast ABS, sklopný štít, nastavitelná VELIKOST, sklopná
ochrana uší, bez ochranné funkce, vhodná pro děti od 3 let.

Obj. č.

0420 460 0001

583 Kč

Měkký míč
Ø 10 cm.

Obj. č.

0420 460 0005

79 Kč

Dětský komplet
»Beaver«
kids
DUPAČKY
»LUMBERJACK«
kids

Bunda: 54 % bavlna, 46 % polyester,
Kalhoty: 100 % bavlna

Nastraž ouška! V kočárku, sportovním
kočárku nebo na rukou maminky
nebo tatínka, v dětském kompletu
»BEAVER« se dá skvěle prozkoumávat
svět.
Šedá / modrá
Velikosti
62 – 68
74 – 80
86 – 92

100 % bavlna

Dupačky z čisté bavlny v módním
károvaném vzoru, s malou motorovou
pilou na náprsní kapse.
Červené / černá
Velikosti
Obj. č.
62 – 68
0420 450 0668
74 – 80
0420 450 0680
86 – 92
0420 450 0692

Obj. č.
0420 450 0468
0420 450 0480
0420 450 0492

1 111 Kč

712 Kč
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STIHL
TIMBERSPORTS®
ƒ

Oděvy

MIKINA »small
axe«
MEN
80 % bavlna, 20 % polyester

Závody STIHL TIMERSPORTS® představují
nejvyšší třídu v oblasti sportovního
dřevorubectví. Pokud chcete ve svém volném
čase projevit svou vášeň pro tuto velkolepou
soutěžní sérii, je pro Vás tento fanouškovský
artikl tím pravým.

Pohodlná mikina s kapucí a stahovací šňůrou včetně vysoce
kvalitních kovových oček. Detaily STIHL TIMBERSPORTS®:
Tkaná nášivka s logem na rukávu a potisk na vnitřní straně, na
prsou zkřížené sekery jako nápadný oranžový potisk na černé
látce. Vzhled kapuce rovněž završuje oranžový pásek.

Černá
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 520 12..

Doporučená prodejní cena vč. DPH

1 068 Kč

Tričko s
krátkým rukávem
»Small axe«
MEN

Tričko s
krátkým rukávem
Unisex

100 % bavlna

100 % bavlna

Uvolněné tričko v provedení Regular Fit z vysoce kvalitního
single jersey z čisté bavlny. STIHL TIMBERSPORTS®: tonální,
mírně vyvýšený potisk se zkříženými sekerami ve výši prsou.

Ukaž vlajku! S naším tričkem s krátkým rukávem a kulatým
límcem ukážete své stanovisko! Velkoplošní přední potisk
»STAND TO YOUR TIMBER« dává jasně najevo, pro koho
tluče srdce!

Černá
Pánské velikosti
Obj. č.

Bílá
Velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 500 29..

Bílá
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 500 30..

S – XXL
0420 500 08..

475 Kč

Jak objednat správnou VELIKOST
1. Vyberte si oblečení.
2. Doplňte objednací číslo (..) s Vaší velikostí. K tomu prosím použijte následující dvoumístná čísla:
Pánské: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64
Dámské: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L= ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L= ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64

Šedá
Velikosti
Obj. č.

381

S – XXL
0420 500 09..

598 Kč
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Tričko s krátkým
rukávem »AXE«
Men

NOVINKA
Tričko s krátkým rukávem
»SCRATCHED AXE«
Unisex

100 % bavlna

100 % bavlna

Tričko s kruhovým límcem, jersey, potisk vpředu
zkřížené sekery a potisk na zádech
»STIHL TIMBERSPORTS®«.

Zepředu skvěle decentní, zezadu jasná výpověď! Klasicky
černé tričko s krátkým rukávem v provedení unisex ukazuje
na zádech dvě zkřížené sekery na podkladu v oranžové barvě
STIHL.

Černá
Pánské velikosti
Obj. č.

Černá
Velikosti
Obj. č.

XS – XXL
0420 500 06..

598 Kč

XS – XXL
0421 300 11..

733 Kč

Polotričko
»small axe«
MEN

NOVINKA
Tričko s krátkým rukávem
»Logo Chest«
Unisex a Kids

100 % Bavlna-Piqué

100 % bavlna

Polokošile z vysoce kvalitní bavlny v klasickém střihu.
S žebrovanými manžetami a límcem. Zkřížené sekery na hrudi.

Dřevorubci a fanoušci, pozor: Kdo se chce hlásit k STIHL
TIMBERSPORTS®, pro toho je nyní určeno dokonalé tričko s
krátkým rukávem v černé barvě s natištěným logem v oranžové
a bílé barvě STIHL. Ostatně se i příjemně nosí, neboť i
nejtvrdší fanoušek má rád na kůži hebce měkký pocit.

Černá
Pánské velikosti
Obj. č.

S – XXL
0420 500 31..

712 Kč

Černá
Velikosti
Obj. č.

XS – XXL
0421 300 10..

489 Kč
Doporučená prodejní cena vč. DPH
Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 381.

Černá
Velikosti
98 – 104
110 – 116
122 – 128
134 – 140
146 – 152

Obj. č.
0421 300 2604
0421 300 2616
0421 300 2628
0421 300 2640
0421 300 2652

489 Kč

Sportovní
podprsenka
WOMEN

Sportovní
leginy
Women

86 % polyester, 14 % spandex

86 % polyester, 14 % spandex

Jóga nebo jiná cvičení? S naší sportovní podprsenkou žádný
problém! Směs materiálů stará nejen o dobré držení, ale je
také rychleschnoucí a prodyšná. Díky celoplošnému potisku
v šedé, oranžové a bílé barvě s odsazenou širokou gumou
pod prsy je sportovní podprsenka opravdu přitažlivá!

Na čem je napsáno »POWER«, v tom
je také síla! Šedé leginy z funkční směsi
materiálů, dodrží vše, co slibují. Dokonale se přizpůsobí tělu a postarají se
o maximální volnost pohybu. Jsou prodyšné, rychleschnoucí i velmi stylové
s celoplošnými potištěnými vložkami na
pasovce a vnitřní straně kolen. Nápisy
»PWR« a »STIHL TIMBERSPORTS®«
jako potisk na levé noze motivují, abyste mohli vždy podávat plný výkon!

Šedá / Oranžová
Dámské velikosti
Obj. č.

Šedá / Oranžová
Dámské velikosti
Obj. č.

XS – XL
0420 520 05..

555 Kč

XS – XL
0420 530 03..

383

890 Kč

ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ

ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ

384

ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ

Módní doplňky

Sada boxerek
2 kusy
MEN

NOVINKA
Ručník »Axe«

95 % bavlna, 5 % spandex

100 % bavlna

Klasika nyní v kostkovaném designu. Boxerky vyrobené jsou
ve dvou různých barevných verzích. Nápis »KISS MY AX« na
elastickém pásku.

Stylově šedý ručník s výraznými, zkříženými sekerami doplňuje
dokonale osušku se stejným velkorysým designem. Doma nebo
na koupališti: Ručník z hebce měkkého froté saje zvlášť dobře
vlhkost.

Černá / Červená
Pánské velikosti S – XXL
Obj. č.
0420 530 08..

Šedá
Velikosti
Obj. č.

610 Kč

cca 50 × 100 cm
0421 600 0049

380 Kč

Kšiltovka »AXE«
unisex

Velký ručník

100 % bavlna

100 % bavlna

Černá baseballová kšiltovka s šedou vyšitou sekerou se
přizpůsobí díky kovovému klipu na zadní straně každému tvaru
hlavy. Dokonalý společník pro nadcházející sezónu STIHL
TIMBERSPORTS®.

Na pláži, v sauně nebo v koupelně – naše stylová, šedá osuška
s vetkanými sekerami tmavošedé barvy se osvědčí všude.
Navíc je hebce měkký a zvlášť dobře saje vlhkost.

Černá
Velikosti
Obj. č.

Šedá
Velikosti
Obj. č.

univerzální
0420 540 0013

Doporučená prodejní cena vč. DPH
Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 381.

506 Kč

cca 70 × 140 cm
0420 560 0004

446 Kč

385

Kšiltovka Trucker
»Axe«
unisex
100 % bavlna, zadní část 100 % polyester

Černá kšiltovka se síťovinou má na přední straně tištěné
3D logo se dvěma výraznými, zkříženými sekerami v zářivě
oranžové. Vzadu zajišťuje otevřená síťová struktura optimální
větrání. Velikost kšiltovky Trucker se dá individuálně nastavit
zacvakávacím páskem – s nášivkou »STIHL TIMBERSPORTS®«.
Černá
Velikosti
Obj. č.

univerzální
0420 540 0018

446 Kč

Šál pro příznivce
100 % polyakrylu

Pro opravdové fanoušky! Černý, žakárový pletený šál z
polyakrylu s vyšitým logem »STIHL TIMBERSPORTS®«
a sekerami v oranžové a bílé barvě.
Černá
Velikosti
Obj. č.

cca 150 cm × 15 cm
0420 560 0002

428 Kč

NOVINKA
Zápisník
»TIMBERSPORTS®«
Pro opravdové fanoušky STIHL TIMBERSPORTS®, kteří v
každodenním životě místo sekery používají pero: Zápisník
"TIMBERSPORTS®" se zkříženými sekyrami na obalu.
Přírodní materiál obálky, džínový štítek a recyklovaný papír
s certiﬁkátem FSC dělají ze zápisníku atraktivní doplněk.
Zápisník má formát cca 16,5 × 22,0 cm a byl vyroben v
Německu. Pro lepší orientaci při psaní jsou vnitřní strany
opatřeny mřížkou. Zápisník má také dvě záložkové pásky.
Černá
Velikosti
Obj. č.

cca 16,5 × 22,0 cm
0421 600 0055

480 Kč

Plechový štítek
»TIMBERSPORTS®«
Zavěste si ho na stěnu! Naprostá nutnost pro všechny fandy
sportovního dřevorubectví. Vysoce kvalitní kovový štítek,
čtyři otvory k upevnění na stěnu.

Velikosti
Obj. č.

cca 30 × 40 cm
0420 560 0003

240 Kč

ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ

ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ
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Špičková technika
detailně
ƒ
Akumulátorové
nářadí
Akumulátorové modely
Přístroje STIHL s inovativní technologií
akumulátorů jsou označeny symbolem
akumulátoru. Doplněn o odpovídající označení
typu akumulátoru, symbol napovídá, ke kterému
z různých akumulátorových programů výrobek
právě patří. Ve všech akumulátorech se používají
jen vybrané lithiové články. Akumulátory se mohou
až 1 200 krát úplně nabít, jen s velmi malou
ztrátou kapacity. Přesné označení se řídí podle
typu akumulátoru a oblasti použití a také podle
způsobu instalace a výkonu akumulátoru.
Nářadí AI linie je vybaveno pevně
zabudovaným lithiovým
akumulátorem a nabíjí se ze sítě. Pro další zvýšení
komfortu je indikován stav nabití pomocí několika
LED diod.
U modelů systému AS se používá
lithiový akumulátor typu AS pro více
druhů nářadí. Pro další zvýšení komfortu je
indikován stav nabití po stisknutí tlačítka pomocí
několika LED diod na nářadí (s výjimkou HSA 25).
U nářadí systému AK se používá
vyměnitelný lithiový akumulátor
typu AK, který se dá použít ve více modelech
strojů. Pro další zvýšení komfortu je indikován
stav nabití pomocí několika LED diod.
AP-Systém zahrnuje zvlášť
výkonné akumulátorové nářadí
pro každodenní profesionální použití, např.
při péči o krajinu, zahradu a stromy.
O nadstandardní výkon a dlouhé provozní
časy se starají akumulátory AP a AR L, které
jsou kompatibilní s nářadím z AP-Systému.
Přehled akumulátorů doporučených pro
nářadí z AP-systému naleznete na
stranách 56 – 57.
Systém rychlého nabíjení akumulátorů
Metoda nabíjení nabíječkami pro rychlé nabíjení
zkracuje celkovou dobu nabíjení oproti běžné
nabíječce se stejným nabíjecím proudem až
o 30 %. Přitom tato metoda zaručuje současně
šetrné nabíjení bez přebíjení akumulátoru.

Technologie STIHL EC
Bezkartáčový elektromotor (EC) od
STIHLu pracuje s efektivním využitím
energie a téměř bez opotřebení, mimo
jiné i díky předřazené elektronice STIHL EC. Jako
inteligentní ústředna rozpozná v každém okamžiku
akumulátor zasunutý v nářadí a dodává motoru EC
požadovanou energii. Tak je zajištěno, že má
nářadí k dispozici neustále optimální výkon. Ten je
konstantní po celou dobu vybíjení akumulátoru.
Použití i za deště
Akumulátorové nářadí z AP-Systému
STIHL je vyrobeno pro profesionální
uživatele a pro každodenní použití i za
nepříznivých povětrnostních podmínek. Všechny
výrobky s tímto označením proto můžete používat
i za deště. Ochrana proti stříkající vodě se
prokazuje v náročných interních testech.

Směrová lišta pro kácení
Pro lepší kontrolu směru při kácení byla
integrována do designu motorové pily směrová
lišta pro kácení jako vyvýšená čára.
Filtr HD2

Akumulátorové přístroje STIHL s tímto
symbolem jsou navíc certiﬁkovány
podle stupně krytí IPX4. Norma
potvrzuje ochranu výrobků proti ze všech stran
stříkající vodě prokázanou již v interních testech.

Filtr HD2 se skládá z polyetylenového ﬁltračního materiálu
a má až o 70 % jemnější póry než
ﬁltry z netkané textilie a
polyamidu. Díky tomu odﬁltruje
dokonce i velmi jemný prach. Mimo to odpuzuje
olej a vodu. Kulatá ﬁltrační vložka vyložená PET s
rychlouzávěrem umožňuje montáž a demontáž bez
použití nářadí během okamžiku.

Chraňte akumulátory před prostředím s obsahem
solí a znečištěnými kapalinami. Po použití se musí
akumulátor a nářadí osušit. Nabíječky se smí
obecně používat jen v suchém prostředí.

Zadní chránič ruky
Chrání zadní ruku uživatele před vracejícími se
větvemi nebo částmi pilového řetězu, pokud by
vyskočil nebo praskl.

Použití bez ochrany sluchu
Z důvodu akumulátorové technologie je
toto nářadí zvláště vynikajícím řešením
v klidových zónách, jako jsou zahrady
nemocnic, parky a obytné zóny. Dodržujte pokyny
v návodu k obsluze.

Kompenzátor
Zajišťuje konstantní směs vzduchu s palivem i při
vzrůstajícím znečištění vzduchového ﬁltru.

IPX4

Motorové pily a
vyvětvovací pily
Benzínové motorové pily
Ovládání jednou páčkou
Elektrické vyhřívání rukojeti se postará o suché
a teplé ruce a o lepší úchop a tím také větší
jistotu ovládání během zimy. Bezúdržbové
a neopotřebovávající se ohřevné fólie v trubce
rukojeti a zadní rukojeť jsou v případě potřeby
zapínatelné a udrží rukojeti teplé a suché.

Aktivační klíč
Uvedení nářadí s integrovaným
akumulátorem do provozu je
možné jen s aktivačním klíčem.
Pokud se vytáhne, je nářadí bez
proudu. Nářadí se tak může čistit,
skladovat a přepravovat.

Směrová lišta pro kácení
Elektrické předehřívání
karburátoru, jehož zapínání a
vypínání je regulováno
v závislosti na teplotě, zabraňuje
vzniku námrazy v karburátoru při
zimním provozu.
Ergonomický design rukojetí
Umožňuje pohodlné ovládání pily v každé pracovní
poloze.

Elektrické vyhřívání rukojeti
Elektrické vyhřívání rukojeti
zajišťuje teplé ruce, lepší držení
a tím vysoký uživatelský komfort
v zimě. Topné fólie v přední
a zadní rukojeti nepodléhající
opotřebení a nevyžadující údržbu se dají v případě
potřeby zapínat a udržují rukojeti teplé a suché.

Dlouhodobý systém vzduchového ﬁltru
Motorová pila STIHL je vybavena dlouhodobým
systémem vzduchového ﬁltru, když má současně
předřazené odlučování a vzduchový ﬁltr HD2.
Životnosti ﬁltrů jsou díky tomu výrazně delší než
u běžných ﬁltračních systémů. Dlouhodobý systém
vzduchového ﬁltru se stará o dlouhou životnost
motoru a zabraňuje předčasnému opotřebení
pístů a válců a také znečištění nasávaného
spalovacího vzduchu.
Písty z hořčíkových slitin
Celosvětově poprvé nainstaloval STIHL u
MS 400 C-M píst z hořčíkových slitin. Váží o
20 gramů méně než srovnatelný hliníkový píst,
což odpovídá snížení hmotnosti o 25 % jen u
této hlavní součástky. Použití tohoto lehkého
materiálu vede ve spojení s důslednou lehkou
konstrukcí MS 400 C-M k hmotnosti motoru jen
5,8 kg a tím k výslovně nízkému poměru výkonu
a hmotnosti, který je nižší než 1,5 kilogramu na
kilowatt. Současně umožňuje nový konstrukční díl
pile mimořádně vysoké maximální otáčky, což se
projeví především na rychlém postupu práce při
vyvětvování.
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Ruční palivové čerpadlo
U motorových pil a vyvětvovacích
pil STIHL s manuálním palivovým
čerpadlem je průběh startu
ulehčen a je redukován počet
zdvihů startu. Je-li měch čerpadla
stlačen, naplní se řídící komora karburátoru
palivem. Proto je při startu ihned k dispozici
dostatečné množství paliva pro vytvoření směsi
paliva a vzduchu, která se okamžitě zapálí a tím je
vyžadováno zřetelně méně startovacích zátahů.

Olejové čerpadlo s regulací množství
Různé délky lišt, druhy dřeva a pracovní
techniky vyžadují při řezání různá množství
oleje. Nejrůznější délky vodících lišt, druhy
dřeva a pracovní techniky vyžadují při řezání
nejrůznější množství oleje. Olejové čerpadlo
regulující množství umožňuje uživateli nastavit
přesné dávkování požadovaného množství oleje v
závislosti na potřebě.
Boční napínání řetězu
Zařízení pro napínání řetězu
umístěné na boku slouží k
snadnému napínání řetězu.

Zápichová linka
Pro lepší kontrolu směru při
zapichování byla integrována
do designu startovacího
zařízení zápichová linka jako
vyvýšená čára.

STIHL ErgoStart
Stejnoměrným tahem za
startovací lanko se pružina
napíná proti kompresnímu tlaku.
Odpadá zatížení trhavými
pohyby. Pružina předává
nahromaděnou energii na klikový hřídel, jakmile
byl překonán maximální kompresní tlak a píst se
opět pohybuje dolů. Motor startuje spolehlivě
a dovoluje asi o 2⁄3 nižší rychlost při startování
STIHL Injection
Technologie Injection nabízí uživateli
velmi snadné ovládání. Kombinovaná páčka
odpadá, používá se jen jedno tlačítko Stop pro
vypnutí. Plně elektronické řízení motoru s řízením
charakteristiky motoru podporovaným senzory
zaručuje velmi dobrý výkon motoru a velmi dobré
zrychlení při veškerých podmínkách použití. Řídicí
jednotka vypočítá na základě měření v reálném
čase přesné množství paliva a ideální okamžik
zážehu. Vstřikování se uskutečňuje vstřikovacím
ventilem přímo do klikové skříně. Jedinečná
kombinace lehké konstrukce a nejmodernější
technologie motorů zajišťuje maximální poměr
výkonu a hmotnosti na trhu při současně
kompaktní konstrukci.
STIHL Zařízení pro rychlonapínání řetězu
Bez použití nářadí je možné
pilový řetěz rychle a bez námahy
napnout stavěcím kolečkem. Při
otáčení stavěcím kolečkem
doleva či doleva se pilový řetěz
povoluje nebo napíná. Při dotažení krytu
řetězového kola se automaticky zaﬁxuje vodicí
lišta.

Motor STIHL 2-MIX
Motor STIHL 2-MIX je
výkonný a současně úsporný.
Oddělení výfukových plynů
a čerstvé směsi minimalizuje
ztráty při výplachu a zvyšuje
tak výkon a současně snižuje
spotřebu.
Antivibrační systém STIHL
Přesně vypočítané tlumící
zóny snižují přenos vibrací
od motoru a pilového řetězu
na trubkovou rukojeť a
rukojeť. Motorová pila běží
díky tomu znatelně klidněji.
Tak šetří uživatel své síly a může pracovat déle.
STIHL ElastoStart
Následkem kompresního
tlaku vzniká při startování
spalovacích motorů trhavé
zatížení. Tlumící prvek ve
speciální startovací rukojeti
STIHL ElastoStart akumuluje
v závislosti na průběhu komprese střídavě sílu
a opět ji uvolňuje. Díky tomu je startování
rovnoměrnější.

STIHL M-Tronic
Plně elektronické řízení
motoru reguluje v každém
provozním stavu okamžik
zapálení jiskry a dávkování paliva
při zohlednění vnějších
podmínek, jako teplota, nadmořská výška a kvalita
paliva. Zajišťuje bez výjimky optimální výkon
motoru, konstantní maximální otáčky a velmi
dobré vlastnosti při zrychlení. Ruční nastavení
karburátoru s M-Tronic kompletně odpadá. STIHL
M-Tronic vyžaduje pro studený start již jen jednu
startovací polohu na kombinované ovládací páčce.
Po nastartování můžete dát ihned plný plyn.
Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a
přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete
jako obvykle v poloze I. Navíc si M-Tronic
zapamatuje i nastavení při posledním použití. Tak
je při každém novém startu za stejných podmínek
ihned k dispozici plný výkon motoru.
Funkce tlačítka Stop
Po vypnutí skočí ovládací páčka
sama nazpět do své provozní
polohy. Teplé nářadí tak lze přímo
opět nastartovat.
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Průhledná palivová nádrž
Rychlá a jednoduchá kontrola hladiny paliva
uživatelem, bez nutnosti otevřít uzávěr palivové
nádrže.
Předřazené odlučování
Předřazené odlučování v
motorových pilách STIHL slouží k
předčištění vzduchu a odlehčuje
tak znatelně následující ﬁltrační
systémy. Nasátý vzduch je
nejdříve uveden kolem ventilátoru do krouživého
pohybu. Tím se větší a těžší unášené částice
odstředí směrem ven. Předčištěný vzduch se hned
za kolem ventilátoru vede kanálem předřazeného
odlučovače ke vzduchovému ﬁltru, např.
Vzduchovému ﬁltru HD2 v motorové pile. Údržba
a ovládání předřazeného odlučování je pro
uživatele naprosto jednoduchá, speciální
ošetřování není nutné.
Uzávěry nádržky nevyžadující nářadí
Speciální uzávěry pro rychlé, nekomplikované
otevírání a zavírání uzávěrů nádrže bez použití
nářadí.

Elektrické pily
Ochrana před přetížením
Při přetížení se elektromotor
automaticky vypne, aby se chránil
před poškození přehřátím. U
MSE 170 až MSE 210 se aktivuje
knoﬂík přetížení. Pokud se po
krátké pauze knoﬂík stiskne, je možné stroj opět
uvést do provozu. MSE 230 a MSE 250 jsou
vybaveny elektronickým hlídáním teploty motoru.
Pokud je příliš vysoká, indikuje červeně svítící LED
dioda příslušný stav. Asi po jedné minutě motor
zase vychladne a LED zhasne. Motorová pila se
může opět uvést do provozu.

Řezné soupravy
Pilové řetězy
Vytvrzené nýtovací čepy
Dříky nýtů pilových řetězů STIHL
jsou indukčně kalené, což mění
vlastnosti kovu. Nýty jsou díky
tomu odolnější.
Hladké otvory v článcích řetězu
Díky speciálnímu postupu děrování jsou otvory
v článcích řetězu zrcadlově hladké. To zlepšuje
pohyblivost řetězu a zvyšuje jeho životnost.
Vrstva tvrdého chromu
Všechny řezné zuby STIHL se
vyrábějí ze speciální oceli. Horní
strana zubů je pro zvýšení
odolnosti proti opotřebení ještě
elektrolyticky pochromovaná. Tak
zůstávají řezné zuby déle ostré.
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Protažení
Pilové řetězy STIHL jsou na konci
výrobního cyklu vystaveny konstantně
vysokému namáhání v tahu. Toto
„protažení“ snižuje prodlužování při prvním použití
na minimum, zvyšuje trvanlivost a minimalizuje
opotřebení.
Mazací systém STIHL Oilomatic
Jemné kanálky pro olej v hnacích
článcích řetězu nabírají adhezní olej na
řetězy a dopravují jej na klouby řetězu.
V hnacích článcích jsou po obou stranách
vyraženy prohlubně, v nichž se shromažďuje
adhezní olej na řetězy. Tak se olej lépe rozděluje
na kluzných plochách vodících lišt a mazání je o
10 % lepší než bez oboustranných prohlubní.

Vodicí lišty
Vyměnitelné špice lišt
V případě opotřebení je možné jednoduše špičku
lišty včetně válečkového ložiska (Rollomatic ES a
Rollomatic ES Light) vyměnit.
Lehká lišta
Lehké lišty STIHL E Light a ES
Light se liší svou konstrukcí. U
vodicí lišty E Light mají elektricky
svařené ocelové desky
velkoplošné vybrání a jsou
vystříkány polyamidem vyztuženým skleněnými
vlákny. Díky tomu je lišta zvlášť lehká. U ES Light
jsou volné prostory vyfrézované a pak speciálním
postupem svařeny laserem. Tak vznikne velmi
stabilní duté těleso s tuhou horní a dolní
konstrukcí. Obě konstrukce zajišťují citelnou
úsporu hmotnosti a lepší vyvážení motorové pily.
Těžiště Vaší motorové pily se posune směrem k
tělu a Vaše páteř je citelně odlehčena.
Délka lišty
Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka
lišty a liší se v závislosti na modelu motorové pily.
Systém STIHL Ematic
Systém STIHL Ematic snižuje
spotřebu řetězového adhezního
oleje, v závislosti na řezné
soupravě a druhu dřeva, až o
50 %, ve srovnání s běžnými
lištami bez systému Ematic. Systém se skládá z
vodicí lišty STIHL Ematic nebo Ematic S, pilového
řetězu Oilomatic STIHL a z olejového čerpadla s
možností regulace množství, resp. snížení dodávky
oleje. Řetězový olej se cíleně a s nepatrnou
ztrátou dostane tam, kde je potřeba.

Vodící kolečko s uzavřeným válečkovým ložiskem
Uzavřené provedení zabraňuje
vnikání nečistoty. Tím jsou menší
nároky na údržbu, protože
množství tuku v ložisku stačí na
celou dobu životnosti lišty. Díky
tomu je životnost ložisek až o 80 % vyšší než
u ložisek, která jsou otevřená a jsou vybavena
mazacím otvorem. Vodící kolečko se dá vyměnit.

Zahradní nůžky a
prodloužené zahradní
nůžky
Našroubovaný vodicí kryt
Prvek ve tvaru T z ocelového
plechu je upevněn dvěma šrouby
na konci nožové lišty. Chrání nůž
před kontaktem s půdou nebo
stěnou a dá se při opotřebení
snadno vyměnit.
Lehká převodovka
Hořčík je důležitý materiál u motorového nářadí
STIHL. Je asi o třetinu lehčí než hliník a vykazuje
vysokou pevnost v poměru k hmotnosti. V
porovnání s jinými kovy se dá hořčík v procesu
tlakového lití velmi přesně zpracovávat, např.
u skříní motoru. Je to ten správný materiál pro
konstrukci a výrobu robustní převodové jednotky
se sníženou hmotností. Dá se navíc recyklovat, tzn,
díly,k které doslouží, je možné bez ztráty kvality
roztavit a opět použít.
Ruční palivové čerpadlo
U benzinových zahradních nůžek
a prodloužených zahradních
nůžek STIHL s ručním palivovým
čerpadlem je usnadněno
startování a snížený počet
zatažení za startovací lanko. Stlačí-li se klobouček
čerpadla, naplní se regulační komora karburátoru
palivem. Tak je při startování ihned k dispozici
dostatek paliva pro vytvoření zápalné směsi paliva
se vzduchem a je potřeba méně startovacích
zdvihů.
STIHL ErgoStart
Stejnoměrným tahem za
startovací lanko
se pružina napíná proti
kompresnímu tlaku. Odpadá
zatížení trhavými pohyby. Pružina
předává automaticky nahromaděnou energii na
klikový hřídel, uvádí jej do pohybu a stará se o
spolehlivé nastartování motoru. Toto dovoluje asi
o dvě třetiny pomalejší rychlost při startování
startovacím lankem.

Uzávěr nádrže nevyžadující nářadí
Speciální uzávěry pro rychlé a nekomplikované
otevírání a uzavření víček nádrže bez použití
nářadí.

Zahradní nůžky na živý plot
Otočná multifunkční rukojeť
Der Otočná obslužná rukojeť
umožňuje optimální polohu
uchopení pro každé použití –
pro jednoduchou a spolehlivou
obsluhu.
Provedení pro radikální sestřih (R),
u HS 82 R a HSA 94 R
Pro velký rozsah střihání velkých
a silných živých plotů:
• Velká rozteč zubů
• Velké zuby
• Převodový poměr pro velkou
řeznou sílu
Provedení pro konečné tvarování (T),
u HS 82 T a HSA 94 T
Pro dokonalý tvarový a jemný řez:
• Malá rozteč zubů
• Malé zuby
• Převodový poměr pro vysoký
počet zdvihů

Prodloužené zahradní
nůžky
Délky rukojetí dle potřeby
Prodloužené zahradní nůžky se používají
především u vysokých a širokých živých plotů.
Kratší verze K s prodlouženou úchopovou rukojetí
jsou praktické nástroje pro práci na nižších živých
plotech.
STIHL ECOSPEED
Funkcí ECOSPEED můžete Váš křovinořez
přepnout do úsporného režimu. K tomu
jednoduše otočte stavěcí kolečko ve směru minus
a tím snížíte maximální otáčky motoru. Tak běží
Váš křovinořez při částečném zatížením, dá se ale
kdykoli stisknutím plynové páčky i přes nastavené
omezení přepnout na plné zatížení, když to
potřebujete. Při provozu s částečným zatížením
klesá spotřeba popř. spotřebovávaná energie a
můžete pracovat s jedním naplněním nádrže popř.
nabitím akumulátoru výrazně delší dobu. Mimo
to vykazuje nářadí při částečném zatížení citelně
nižší sklon k vyhazování, než při plném plynu.
Systém rychlého přestavení nožové lišty
Nožová lišta se dá v krocích
přestavit až o 130° (HL 91), až
o 145° (HL 94, HLA 135), až
o 115° (HLA 66, HLA 86), až
o 135° (HLA 56), až o 125°
(HLE 71) ve dvou směrech a může se při
přepravě sklopit rovnoběžně s tyčí a zajistit.

Kruhová trubková rukojeť
Kompaktní kruhová trubková rukojeť je vyrobena z
odolného, černého plastu a umožňuje díky svému
téměř 180° zakulacení variabilní polohu rukojeti,
zvláště tam, kde je nedostatek prostoru.
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KombiSystém a
MultiSystém
Automatická dekomprese
Dekompresní systém snižuje při startu
kompresní tlak a tím také nezbytnou tažnou sílu
vynakládanou na lanko. Tak je možné startovat
motor lehce a šetříte zde také síly.
Kruhová trubková rukojeť (R) s omezovačem
kroků
Omezovač kroků, kterým je
vybavena kruhová trubková
rukojeť, zabraňuje při práci
nebezpečnému přiblížení nohou
k nožům nebo žacím hlavám.

Rychlospojka s roubíkovým šroubem
Moderní rychlospojka umožňuje
rychlé rozpojení KombiMotorů a
KombiNástrojů bez použití
nářadí.

Rozbrušovací stroje
STIHL 2-MIX-Motor
Motor STIHL 2-MIX je výkonný a
současně úsporný. Oddělení
výfukových plynů a čerstvé směsi
minimalizuje ztráty při výplachu a
zvyšuje tak výkon a současně
snižuje spotřebu.
STIHL ElastoStart
Následkem kompresního tlaku vzniká při startování
spalovacích motorů trhavé zatížení. Tlumící
prvek ve speciální startovací rukojeti ElastoStart
akumuluje v závislosti na průběhu komprese
střídavě sílu a opět ji uvolňuje.
Díky tomu je startování rovnoměrnější.

Rozbrušovací stroje
Gumová ochrana
Gumová ochrana. Motor je při řezání chráněn
gumovou ochranou proti poškození.

jamkovače
Elektronické ovládání vody
Při běžícím motoru může obsluha
pomocí klávesnice zapnout
elektronické ovládání vody. Voda
se pak automaticky připojí nebo
odpojí při řezání, přičemž je
ovládána počtem otáček. Množství vody může být
regulováno jednoduše pomocí stlačení kláves
plus/mínus. Tak je možné stlačením tlačítka
optimálně zachytit prach. Paměťová funkce
zabezpečí po novém spuštění motoru, aby bylo
automaticky přiváděno množství vody, které bylo
nastaveno při posledním použití. Takto lze také
bez dodatečného nastavování pracovat po delší
pauze.

Poloautomatické napínání řemenu
Lehké napínání na stejnou úroveň zvyšuje
životnost řemene a ložisek.
Stabilní systém ﬁltrace vzduchu
s předřazeným cyklónovým odlučovačem
Pomocí inovativního cyklónového
odlučovače odpadá denní čištění
ﬁltru a cyklus ﬁltru se tak
extrémně prodlužuje. Systém se
postará o to, aby v prvním stupni
bylo odloučeno cca 80 % prachových částic
obsažených v nasátém vzduchu. V protikladu se
stávajícími systémy nejsou shromažďovány v
pěnovém ﬁltru, nýbrž pomocí cyklónového
odlučovače separovány a vyvedeny mimo motor.
Rychloupínací systém
Pro rychlou a jednoduchou, beznářaďovou montáž
a demontáž rozbrušovacího stroje na vodící vozík
STIHL.
Ochranné segmenty u rozbrušovacích kotoučů
Ochranný segment chrání ostatní segmenty při
řezání asfaltu před nadměrným opotřebením
laserových svarů, které spojují segmenty
s ocelovým základním kotoučem. Navíc ochranné
segmenty zabraňují nerovnoměrnému opotřebení
segmentů vlevo a vpravo a to zabraňuje uváznutí
rozbrušovacího kotouče v řezu.
STIHL Injection
Technologie Injection nabízí uživateli
velmi snadné ovládání. Kombinovaná páčka
odpadá, používá se jen jedno tlačítko Stop pro
vypnutí. Plně elektronické řízení motoru s řízením
charakteristiky motoru podporovaným senzory
zaručuje optimální výkon motoru a zrychlení při
veškerých podmínkách použití. Řídicí jednotka
vypočítá na základě měření v reálném čase
přesné množství paliva a ideální okamžik zážehu.
Vstřikování se uskutečňuje vstřikovacím ventilem
přímo do klikové skříně. Jedinečná kombinace
lehké konstrukce a nejmodernější technologie
motorů zajišťuje maximální poměr výkonu
a hmotnosti na trhu při současně kompaktní
konstrukci.

Beznářaďové víčko palivové nádrže
Beznářaďové víčko palivové nádrže. Víčko palivové
nádrže lze snadno otevřít bez použití nářadí
stisknutím a otočením, a to i v rukavicích. Díky
konstrukci a dvojitému těsnění je víčko palivové
nádrže zajištěno proti náhodnému otevření a
zabraňuje vniknutí nečistot do palivové nádrže.
Kotoučová brzda STIHL QuickStop
Pokud obsluha při řezání používá prodloužené
nastavení ochranného krytu, je řezací kotouč
přístupný shora. Při tomto způsobu práce
je obsluha podporována brzdou die STIHL
QuickStop s vypínacím kolečkem. Pokud dojde k
dostatečně silnému zpětnému rázu, je odřezávací
kolečko zastaveno řízením senzoru během zlomku
sekundy.
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Hloubkové přestavení
Pro přesné přestavení hloubky řezu z horního
úchopového madla.

Robotické sekačky,
ruční zahradní
sekačky, zahradní
traktory a
provzdušňovače
Robotické sekačky
Dynamický plán sečení
V dynamickém plánu sečení se zobrazuje a
organizuje týdenní aktivní čas robotických
sekaček iMow. Během tohoto aktivního času
provádí robotické sekačky pružně svoji práci a
nabíjí své akumulátory. Pokud například přeruší
sečení kvůli dešti, doženou je samostatně později
v rámci tohoto časového okna.

Zahradní sekačky
Nožová brzdo-spojka
Nožová brzdo-spojka se používá ve špičkových
modelech benzinových zahradních sekaček.
Odpojí nůž od motoru, takže je možné používat
pohon pojezdu, aniž běží nůž. I sběrný koš na
trávu je možné vyprázdnit, aniž se musí motor
znovu nastartovat. Mimo to poskytuje spojka k
zabrzdění nože efektivní ochranu klikové hřídele.
Komfortní vodicí držadlo
Pro ergonomickou práci se dá
komfortní vodicí držadlo nastavit
na různou výšku postavy bez
použití nářadí. Rukojeť vodicího
držadla je skládací, takže se dají
zahradní sekačky, které jsou jím vybavené,
snadněji přepravovat a nezabírají při uložení
mnoho místa. Díky speciálnímu designu se dá
sběrný koš na trávu snadno sejmout.
Multi-nůž
Tvar čepele Multi-nože dovoluje současně sbírání,
vyhazování nebo mulčování posečené hmoty.
Výměna nože proto není potřebná. Nůž drtí
trávu a odvádí ji v proudu vzduchu dále nebo ji
rozhazuje při mulčování stejnoměrně na trávník.
Indikátor stavu naplnění
Proud vzduchu vytvářený nožem zvedá indikátor
stavu naplnění. Je-li koš naplněn, proud vzduchu
se zastaví. Je-li proud vzduchu příliš malý, spadne
indikátor stavu naplnění nazpět do klidové
polohy. To je upozornění, že je nutno sběrný
koš vyprázdnit. Neomezená funkce indikátoru
stavu naplnění je daná jen při optimálním proudu
vzduchu. Vnější vlivy, jako vlhkost, hustá nebo
vysoká tráva, nízká výška sečení, znečištění nebo
podobné vlivy mohou negativně ovlivnit proud
vzduchu a funkci indikátoru stavu naplnění.
Extra měkká rukojeť
Ergonomická extra měkká rukojeť zajišťuje díky
svému příjemnému povrchu komfortní sečení
trávníku a předchází přitom únavě.
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Pohon kol Vario
Rychlost pojezdu je seřiditelná
nezávisle na počtu otáček
motoru. Tím je sekací a sběrací
výkon konstantní. Pojezd je
plynule ovládán prostřednictvím
páky, umístěné na vodící rukojeti nebo komfortní
rukojeti.

Zahradní traktory
Tlumič torzního kmitání
Tlumič torzního kmitání snižuje vyskytující se
vibrace – nejen na sedadle, ale také na volantu a
stupačce.

Vyžínače a
křovinořezy
Automatická dekomprese
Dekompresní systém snižuje při startu
kompresní tlak a tím také nezbytnou tažnou sílu
vynakládanou na lanko. Tak je možné startovat
motor lehce a šetříte zde také síly.
STIHL ECOSPEED
Funkcí ECOSPEED můžete Váš křovinořez
přepnout do úsporného režimu. K tomu
jednoduše otočte stavěcí kolečko ve směru minus
a tím snížíte maximální otáčky motoru. Tak běží
Váš křovinořez při částečném zatížením, dá se ale
kdykoli stisknutím plynové páčky i přes nastavené
omezení přepnout na plné zatížení, když to
potřebujete. Při provozu s částečným zatížením
klesá spotřeba popř. spotřebovávaná energie a
můžete pracovat s jedním naplněním nádrže popř.
nabitím akumulátoru výrazně delší dobu. Mimo
to vykazuje nářadí při částečném zatížení citelně
nižší sklon k vyhazování, než při plném plynu.
Ergonomická řídítková rukojet
Řídítková rukojeť umožňuje při
vyžínání přirozený pohyb
vyžínače a je nejlepší
volbou vždy, když se vyžínají větší
plochy. V kombinaci
s univerzálním popruhem ADVANCE PLUS nebo
ramenními popruhy ADVANCE PLUS pro práci v
lese a se správným nástrojem je vyžínání ještě
pohodlnější.

Seřízení řídítkové rukojeti
Pomocí centrálního upínacího
zařízení lze ergonomickou
řídítkovou rukojeť snadno a bez
použití nářadí přizpůsobovat
konkrétnímu uživateli. Pro
transport a uskladnění, které šetří místo, ji lze
otočit o 90°.
STIHL 2-MIX-Motor
Motor STIHL 2-MIX je výkonný a
současně úsporný. Oddělení
výfukových plynů a čerstvé směsi
minimalizuje ztráty při výplachu a
zvyšuje tak výkon a současně
snižuje spotřebu.
STIHL 4-MIX®-Motor
Pro provoz motoru STIHL 4-MIX® se používá
obvyklá směs benzinu a oleje (1:50). Směs benzinu
a oleje se rozděluje obtokovým kanálkem v hlavě
válce v celém motoru a zajišťuje tak dokonalé
mazání. Díky tomuto používání paliva smíchaného
s olejem bylo možné vypustit díly jako je olejové
čerpadlo, olejová nádrž a olejová vana.
STIHL Elektrostart
Umožňuje pohodlné opětovné spuštění stroje
stisknutím tlačítka při teplotách nad 0 °C.
STIHL M-Tronic
Plně elektronické řízení
motoru reguluje v každém
provozním stavu okamžik
zapálení jiskry a dávkování paliva
při zohlednění vnějších
podmínek, jako teplota, nadmořská výška a kvalita
paliva. Zajišťuje bez výjimky optimální výkon
motoru, konstantní maximální otáčky a velmi
dobré vlastnosti při zrychlení. Ruční nastavení
karburátoru s M-Tronic kompletně odpadá. STIHL
M-Tronic vyžaduje pro studený start již jen jednu
startovací polohu na kombinované ovládací páčce.
Po nastartování můžete dát ihned plný plyn.
Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a
přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete
jako obvykle v poloze I. Navíc si M-Tronic
zapamatuje i nastavení při posledním použití. Tak
je při každém novém startu za stejných podmínek
ihned k dispozici plný výkon motoru.

Rotační kypřiče
Žací struny
Žací struny se dodávají s
rozdílnými geometriemi průřezu
a v rozdílných tloušťkách
určených pro různé oblasti
použití. Díky spirálovitě vytlačené
drážce jsou některé žací struny méně hlučné než
běžné žací struny kruhového průřezu. Zahloubení
na povrchu struny přerušuje rovnoměrný proud
vzduchu. Vznikají víry, čímž se potlačuje pískání a
hlučnost při vyžínání se znatelně snižuje.

Antivibrační systém
Antivibrační systém je integrován do upevnění na
řídítkách. Snižuje vibrace na řídítkách, což také
snižuje námahu potřebnou k vedení stroje.
Okopávací nože
Okopávací nože mají speciálně vyvinutý tvar a v
optimalizovaném sledu operací co nejefektivněji
zpracovávají půdu.

Motorové rosiče a
postřikovače
Plochá rozstřikovací tryska
• Plošný postřik a postřik v řádcích
• Vhodná pro květinové záhony a také
pěstování zeleniny a ovoce ve skleníku
a na zahradě
• Ideální pro plošnou aplikaci insekticidů,
herbicidů a fungicidů
Tryska dutý kužel
• K ošetření keřů, stromů i jednotlivých
rostlin
• Ideální pro aplikaci insekticidů,
herbicidů a fungicidů na jednotlivých
rostlinách v zahradě
• Postřik může být prováděn zespodu i shora na
rostliny nebo listy
Nastavitelná tryska
• přizpůsobí se měnícím se podmínkám
a různým aplikacím
• Nastavitelná tryska - přizpůsobí se
0–90° měnícím se podmínkám a různým
aplikacím - variabilně nastavitelný
úhel postřiku pro optimální postřik,
od plného proudu (0°) po dutý kužel
(90°).
Plnokuželová tryska
• Pro ošetření jednotlivých rostlin
• Ideální pro jemné dávkování, např.
prostředků na ochranu proti okusu
divokých zvířat nebo herbicidů
• Vhodná pro aplikaci uvolňovacích prostředků ve
stavebnictví.
Antivibrační systém STIHL
Antivibrační systém STIHL snižuje přenos vibrací
od motoru na nosný rám. To odlehčuje Vaše
zádové svaly.

Jamkovače
Multifunkční rukojeť
Ergonomicky tvarovaná
multifunkční rukojeť je
integrována do úchopného rámu
půdního jamkovače. Tlačítko
Stop, volnoběh a plynovou páčku
je možné ovládat jednou rukou.
Brzda vrtáku QuickStop
Brzda jamkovače QuickStop je
při zachycení jamkovače v zemině
u stehna obsluhy uvolněna a
uvede jamkovač ihned do
klidového stavu. Plní také funkci
zablokování zpětných otáček. Pevně usazený
jamkovač může být také vytočen z vrtané jámy
proti směru hodinových ručiček.
STIHL 4-MIX®-Motor
Pro provoz motoru STIHL 4-MIX® se používá
obvyklá směs benzinu a oleje (1:50). Směs benzinu
a oleje se rozděluje obtokovým kanálkem v hlavě
válce v celém motoru a zajišťuje tak dokonalé
mazání. Díky tomuto používání paliva smíchaného
s olejem bylo možné vypustit díly jako je olejové
čerpadlo, olejová nádrž a olejová vana.

Špičková technika detailně

Čisticí stroje
Motorové foukače
Sada k čištění okapů
Praktická sada k čištění okapů o
délce cca 3 m, určená pro
foukače a zahradní vysavače,
umožňuje čištění okapů i v těžko
dostupných místech.
Katalysator
Výrazně snižuje množství škodlivých zplodin ve
výfukových plynech.
Ruční palivové čerpadlo
U foukačů STIHL s manuálním palivovým
čerpadlem je průběh startu ulehčen a je
redukován počet zdvihů startu. Je-li měch
čerpadla stlačen, naplní se řídící komora
karburátoru palivem. Proto je při startu ihned k
dispozici dostatečné množství paliva
pro vytvoření směsi paliva a vzduchu, která se
okamžitě zapálí a tím je vyžadováno zřetelně
méně zdvihů startu.
STIHL ElastoStart
Následkem kompresního tlaku vzniká při
nahazování spalovacích motorů trhavé zatížení.
Tlumící prvek ve speciální startovací rukojeti
STIHL ElastoStart akumuluje v závislosti na
průběhu komprese střídavě sílu a opět ji uvolňuje.
Díky tomu je startování rovnoměrné.
Elektrický start STIHL
Umožňuje pohodlné opětovné spuštění nářadí
stisknutím tlačítka při teplotách nad 0°C.

Zahradní vysavače
Drticí hvězdice
Drticí hvězdice z kvalitní oceli
zajišťuje spolehlivé rozdrcení
nasátého materiálu v SH 86.

Zametače
Chytrý zametací princip – STIHL MultiClean
Nečistoty jsou odstraněny již na úrovni kartáčů,
takže neproniknou dále do přístroje.

VysokotLAký čistič
Hliníková teleskopická rukojeť
Pro komfortní přepravu, popř. k
zvlášť úspornému uložení, lze
hliníkovou teleskopickou rukojeť
vysouvat a zasouvat.
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Spojení s antikroutícím účinkem
Zamezuje zkroucení vysokotlaké hadice. Tím je
vysokotlaká hadice stále použitelná v celé délce.

Vysavače mokrých/
suchých nečistot

Dvojitý držák stříkací trubky
Pro praktické umístění obou stříkacích trubek s
plochou a rotorovou tryskou v přístroji.

Adaptér pro elektrické nářadi
Pomocí adaptéru je možné
elektrické nářadí spojit přímo se
sací hadicí. Prostřednictvím
adaptéru se během řezání nebo
broušení ihned odsává prach a
nečistoty.

Sklopné čelní víko
Integrovaný držák trysek pod
předním krytem slouží k uložení
rotační a ploché trysky, které
je chrání před nečistotou. Tak
jsou obě trysky rychle uloženy
a v případě použití rychle po ruce.
Manometer
Pomocí manometru lze
zkontrolovat aktuální pracovní
tlak.

PLUS modely
Varianty provedení s "PLUS"
v názvu modelu jsou vybaveny
integrovaným hadicovým
bubnem pro komfortní uložení
vysokotlaké hadice. Rukojeť kliky
se dá pro přepravu a skladování sklopit.
Dávkovací systém čistícího prostředku
Dávkovacím systémem je možné přimíchávat do
vody správné množství čisticího prostředku. To
šetří životní prostředí a je navíc velmi hospodárné.
Všechny modely s nádobkami na čisticí prostředek
mohou nasávat čisticí prostředek i z externích
nádob.
Bezpečnostní vypnutí
U vysokotlakých čističů vybavených
bezpečnostním vypnutím je zařízení po 30
minutách nečinnosti automaticky odpojeno od
sítě.
Plochá hadice s textilním opletem s kazetou
Lehká a ohebná nízkotlaká hadice
k připojení vysokotlakého čističe
na vodovodní kohoutek. Pomocí
dodané kazety se dá plochá
hadice s textilním opletem nejen
komfortně odvinout a navinout, ale také uložit
přímo na nářadí, aniž zabírá místo. Tak je
vysokotlaký čistič rychle připraven k použití.

Sací trubka z nerezové oceli s rychlospojkou
Umožňuje okamžité propojení sací hadice a sací
trubky.
Vícenásobný ﬁltrační systém
Kombinací ﬁltračního vaku a ﬁltračního prvku se
dosahuje ještě vyšší stupeň odlučování.
Spínání doběhu
Je-li vysavač zapnut pomocí automatického
spínání, pak dobíhá ještě nějaký čas po vypnutí
elektropřístroje. Tím jsou také nasáty zbylé třísky
z hadice.
Měkký nájezd
Mírný chod slouží k omezení náběhového proudu
a prodlužuje životnost motoru.

ZAHRADNÍ DRTIČE
Technologie reverzace BRS
Směr otáčení drticích nožů lze změnit otočením
otočného spínače. Při otáčení ve směru
hodinových ručiček se drtí tvrdý materiál, jako
jsou větve, zatímco při otáčení proti směru
hodinových ručiček trhací nože mění měkké
rostlinné zbytky na kompostovatelný materiál.
Toto odlišné zpracování drceného materiálu
účinně chrání nože.

Osobní ochranné
vybavení (PSA)
Nařízení (EU) 2016 / 425 – bezpečná osobní
ochranná výbava
Produkty STIHL PSA splňují zdravotní a
bezpečnostní požadavky podle nařízení (EU)
2016 / 425. Produkty PSA jsou rozděleny do
3 kategorií rizik:
Kategorie 1: PSA na ochranu před malými riziky
Kategorie 2: PSA na ochranu před riziky, která
nejsou pokryta kategorií 1 nebo 3
Kategorie 3: PSA na ochranu před riziky, která
mohou
mít závažné následky, jako smrt nebo
nevratné škody
Produkty PSA kategorie 3 podléhají jednou za
rok kontrolnímu dozoru notiﬁkovaného místa
(identiﬁkační číslo následuje za značkou CE).
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EN ISO 11393 ochrana proti prořezání
Ochrana proti proříznutí od ﬁrmy
STIHL se skládá z materiálů
chránících proti proříznutí
vyvinutých většinou exkluzivně
pro STIHL. Oděvy STIHL s
ochranou proti proříznutí se zkoušejí v
nejrenomovanějších evropských zkušebních
ústavech SMP nebo KWF (Zkušební výbor lesní
techniky). Materiál s ochranou proti proříznutí má
několik vrstev a je lehký a prodyšný. Dostane-li se
pilový řetěz do styku s tímto vícevrstvým
materiálem chránícím proti proříznutí, vytrhne
velké množství jednotlivých vláken, která kladou
řetězu odpor a navíc zablokují řetězku. Tím se
pilový řetěz zastaví a to značně snižuje riziko
zranění. Pro Vaši informaci jsou výrobky STIHL s
ochranou proti proříznutí označeny v tomto
katalogu následující značkou:
testováno podle EN ISO 11393

EN ISO 20471 Výborně viditelný výstražný oděv
Norma určuje minimální plochu pro výstražnou
barvu (viditelnost ve dne) a reﬂexní pásky
(viditelnost v noci) a rozdělují je do tří kategorií,
přičemž kategorie 3 má nejvyšší výstražný účinek.
Kombinace blůzy a kalhot zvyšuje třídu, protože
plocha výstražné barvy a reﬂexních pásků je větší.
Příklad:
2 = výstražná barva a reﬂexní materiál:
zde EN ISO 20471 třída 2

EN 343 Ochrana proti dešti
Ochranný oděv chránící před nepříznivým
počasím STIHL chrání při práci venku proti
srážkám a větru zvenku a zajišťuje příjemný pocit
zevnitř tím, že propouští odpařený pot směrem
ven. EN 343 udává oba parametry průtokový
odpor pro vodu (horní číslo) a průtokový odpor
pro vodní páru (spodní číslo). Obojí se měří ve 3
stupních, přičemž třída 3 nabízí nejvyšší průtokový
odpor. Švy jsou vodotěsně svařeny. Příklad:

testováno na základě EN ISO 11393

Důležité upozornění:
Osobní ochranné výbavení nenabízí absolutní
ochranu před zraněním. V žádném případě
nenahrazuje bezpečnou pracovní techniku. Proto
se musí bezpodmínečně dodržovat návody k
použití ochranné výbavy a motorového nářadí a
také příslušné národní bezpečnostní předpisy.
Plochy s ochranou proti pořezání u oděvů
s ochranou proti proříznutí
Oblasti chránící proti pořezání u oděvu s
ochranou proti proříznutí jsou znázorněny
následujícími symboly podle popř. EN ISO 11393.
Existují různé kategorie ochrany proti proříznutí
(uvedená rychlost řetězu je při zkoušení podle
popř. EN ISO 11393 jen jeden parametr a
nekoreluje nutně s ručně vedenou motorovou
pilou provozovanou se stejnou rychlostí řetězu):
Kategorie ochrany proti proříznutí 0 (16 m/s)
Kategorie ochrany proti proříznutí 1 (20 m/s)
Kategorie ochrany proti proříznutí 2 (24 m/s)
Kategorie ochrany proti proříznutí 3 (28 m/s).
KWF doporučuje kategorii ochrany proti
proříznutí 1. Celkový přehled nejdůležitějších
vlastností produktů naleznete na straně 324 .

Design A

Design B

Design C

Přední / zadní strana
Design B

Nahoře: Zadní strana, dole: Přední strana
(navíc s ochranou břicha)

průtokový odpor vody:
3 = zde EN 343 třída 3
3 = průtokový odpor vodní páry:
zde EN 343 třída 3

Ochrana proti UV
Ochranný UV faktor (UPF) udává,
o jak delší dobu se může uživatel
ochranných textilií
proti slunci, nebo osoba
používající ochranné oblečení
proti UV, zdržovat na slunci, aniž
by utrpěla poškození pokožky.
UPF je srovnatelný se slunečním
faktorem, případně světelnou ochranou
opalovacího krému (SPF). Pokud je osoba
fototypu 1 chráněna textilním materiálem s
UPF 20, může svůj pobyt na slunci při maximální
intenzitě slunečního svitu prodloužit dvacetkrát,
aniž by to vyvolalo poškození pokožky. Stupnice
normy EN 13758-2 udává ochranné hodnoty do
UPF 40. Stupnice standardu UV normy 801 kromě
toho také udává odchozí hodnoty.
Hodnota SNR
Zjednodušená redukce hluku je celkový útlum
zvuku, který může chránič sluchu poskytnout. Čím
vyšší je hodnota SNR, tím vyšší je útlum zvuku. Pro
nářadí STIHL je rozhodující hodnota útlumu M.

Oblasti chránící proti proříznutí u obuvi

Chráněná oblast
Ocelová špička

Oblasti chránící proti pořezání
u rukavic s ochranou proti proříznutí
Tvar A: Stanovená ochranná oblast u
prstových rukavic je oblast záprstí,
ale bez ochranného materiálu v
prostoru prstů a palce.

Ruční nářadí a
pomůcky pro práci
v lese
Ambossový střih
Střihající čepel a široké protiostří se
setkávají přímo. Široké protiostří se
proto nazývá také „amboss (kovadlina)“.
Právě mrtvé a tvrdé dřevo je tak možné stříhat,
protože smykové síly nehrají téměř řádnou roli. U
měkkého, čerstvého materiálu se může spodní
strana kůry před přestřihnutím proseknout.
Bypassový střih
U tohoto principu klouže čepel a
protiostří při stříhání těsně po sobě.
Takto vzniklý řez je na celé ploše
hladký, aniž se přitom stříhaný materiál smáčkne.
Bypassový střih se obecně upřednostňuje u
zeleného materiálu. Kvůli srovnatelně vyšší
vynakládané síle při stříhání, by se měly při delší
prací s tvrdším dřevem používat nůžky s
ambossovým střihem.
Ochranná objímka proti úderu
a šroubovaná pojistná destička
Kombinace dlouhé ocelové
ochranné objímky, klínu,
bezpečnostní destičky a
pojistného šroubu dělá z hlavy a
topůrka jednolitý nástroj. Vzniká
tak extrémně stabilní spojení se silnými
přednostmi:
• Dlouhá životnost nářadí a tím výhodný poměr
ceny a výkonu
• Velmi vysoká bezpečnost práce

PRODUKTOVÁ REGISTRACE A SOCIÁLNÍ MEDIA STIHL

SEZNAMTE SE S KVALITOU
STIHL ONLINE
ƒ
ZAREGISTRUJTE SI VÁŠ VÝROBEK STIHL
Zaregistrujte si online Váš výrobek STIHL jen v několika
jednoduchých krocích. Stačí k tomu pouze sériové číslo
Vašeho výrobku a datum nákupu. Registrace se musí
provést nejpozději do 30 dní od nákupu. Registraci výrobku
a podrobnější informace k ní najdete mujstihl.cz/plus.

STIHL v sociálních médiích
Navštivte nás na Facebooku, Instagramu, LinkedInu,
prohlédněte si naše videa na YouTube,
Mnoho zajímavých a praktických informací se dozvíte na
našem webu www.stihl.cz nebo na blogu www.mujstihl.cz.

NEWSLETTER STIHL
Při registraci nového produktu STIHL vám bude nabídnuta
možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru.
Prostřednictvím newsletteru vás budeme maximálně 6x do
roka informovat o produktových novinkách a o životě naší
společnosti, představíme vám praktické poznatky uživatelů
z praxe a výhodné akční nabídky určené exkluzivně pro
odběratele newsletteru.
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Kvalita od firmy STIHL

STIHL VE VAŠÍ BLÍZKOSTI
ƒ
Při řezání, vyžínání a stříhání, při práci s čisticími a rozbrušovacími stroji – STIHL nadchne všechny uživatele svou nekompromisní
kvalitou a spolehlivostí. A aby Vaše nadšení pro výrobky značky STIHL dlouho vydrželo, doporučujeme Vám zakoupit je výhradně u
autorizovaných odborných prodejců v blízkosti Vašeho bydliště.

Váš servisní partner STIHL

Kontrolovaná kvalita STIHL

U odborného autorizovaného prodejce STIHL jste v nejlepších
rukou – ať už se jedná o poradenství, zaškolení nebo servis.
Poradí Vám při výběru stroje optimálně vyhovujícího Vašim
potřebám, poskytne vám cenné rady pro jeho racionální
provoz a nabídne profesionální servis. To vše je zárukou, že se
Vašich výrobků značky STIHL budete radovat mnoho let.

Vysoký standard motorových strojů značky STIHL je dosažen
dodržováním přísných požadavků na kvalitu ve všech odděleních
naší společnosti. Firma STIHL tak splňuje celosvětově platné
normy ISO 9001 a ISO 14001 pro kompletní řízení kvality
a úrovně životního prostředí. STIHL pracuje neustále na dalším
vývoji všech strojů. Proto si vyhrazujeme právo na změny
v rozsahu dodávky, vzhledu, technice a výbavě.

Originální náhradní díly STIHL

Pro vaši bezpečnost

Nejvyšší spolehlivost i při extrémním zatížení je pro motorové
nářadí STIHL samozřejmostí. Pokud by i přesto došlo na
vašem stroji k závadě, mají autorizované servisní dílny STIHL
na skladě originální náhradní díly STIHL. Pouze originální
náhradní díly jsou zárukou výkonu, bezpečnosti a dlouhé
životnosti motorového nářadí STIHL. Zpravidla dodáváme
originální náhradní díly až deset let po ukončení prodeje
daného modelu. Poznáte je podle loga ﬁrmy STIHL a značky
pro náhradní díly v podobě stylizovaného písmene S.

Všechny výrobky mohou při použití, které je v rozporu
s předpisy, ohrozit uživatele, okolo stojící osoby, popř. zvířata
a předměty. Proto si před prvním uvedením do provozu nebo
používáním výrobku pozorně přečtěte celý návod k obsluze
a dodržujte v něm uvedené bezpečnostní pokyny.

Ochranná značka
Kvalitu a bezpečnost pro naše zákazníky považujeme
za největší prioritu. Originální výrobky STIHL jsou proto
chráněny následujícími ochrannými známkami společnosti
ANDREAS STIHL AG & Co. KG:
Logo STIHL
Logo STIHL pro náhradní díly
Kombinace barev oranžová a šedá

Zkušební certifikáty a všeobecné pokyny

PRODUKTY STIHL JSOU PRAVIDELNĚ PROVĚŘOVÁNY VÝZNAMNÝMI INSTITUCEMI

Všeobecné pokyny

Těmto zkouškám se podrobujeme, protože v nich vidíme pokračování našich vlastních zkušebních programů.
Posudek těchto neutrálních institucí je pro nás velmi důležitý, zejména je to v zájmu našich zákazníků. Instituce
potvrzují udělením certiﬁkátů vysoký kvalitativní standard a příkladné splnění bezpečnostních požadavků na výrobky ﬁrmy STIHL. Další údaje o plnění směrnice na ochranu před vibracemi pro zaměstnavatele
2002/44/EG naleznete na www.stihl.com/vib.

1. Tento katalog je platný od 1. ledna 2022.

Vysvětlení certifikátů
Zkušební podmínky k certiﬁkátům naleznete na uvedených webových stránkách:
Dobrovolně "přezkoušená bezpečnost" - potvrzeno uznávanou zkušebnou. Podle
tohoto certiﬁkátu GS lze určit, která zkušebna provedla přezkoušení, například TÜV.
www.tuv.com/gs-zeichen.
Německá zemědělská společnost. Nezávislá čestná komise stanovuje zkušební kritéria a
standardy pro hodnocení a rozhoduje o udělení certiﬁkátu. Zpravidla trvá SignumTest šest
až dvanáct měsíců. Další informace na www.dlg.org.
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Certiﬁkát DLG je rozsáhlá zkouška užitné hodnoty prováděná Německou zemědělskou
společností (DLG) podle nezávislých a uznávaných kritérií hodnocení pro zemědělské
výrobky. Stroj nebo zařízení uznané jako celek společností DLG bylo nestranně ohodnoceno
na základě svých podstatných vlastností. Další informace na www.dlg.org.
Zkušební výbor lesní techniky uděluje certiﬁkát „KWF-Proﬁ“ pracovním prostředkům pro
profesionální práci v lese splňující vysoké požadavky na hospodárnost, bezpečnost práce,
ergonomii a ekologii. Důležitým předpokladem pro udělení certiﬁkátu jsou intenzivní
praktické zkoušky profesionálními uživateli. Certiﬁkát „KWF-standard“ se uděluje produktům, které prošly stejně náročnými praktickými zkouškami, ale jejich koncepce je předurčuje spíše pro využití mimo lesnictví, jako je zemědělství, terénní úpravy, sběr palivového
dřeva a pro příležitostné použití. Modrým certiﬁkátem „KWF-Test“ jsou označeny produkty,
u nichž byly úspěšně testovány vybrané technické prvky. Zkušební zprávy naleznete na
www.kwf-online.de.
Vydavatelství ÖKO-TEST testuje výrobky z různých oblastí především z hlediska plnění
ekologických požadavků a na obsah škodlivých látek. Výrobky, které se zde dosáhnou
obzvláště dobrých výsledků, mohou získat značku ÖKO-TEST. Jedná se o nejvíce respektovaný certiﬁkát ekologické kvality v Německu. Další informace na www.oekotest.de.
Nadace Warentest (test zboží) vystavuje zkušební protokoly pro elektroniku, domácnost
a zdraví i ﬁnance, pojištění a daně. Další informace na www.test.de.
Evropskou ekologickou značku poskytla Evropská komise všem členským státům EU
a evropského hospodářského prostoru. Evropský spotřebitel pozná podle „květiny“,
že se jedná o ekologický produkt vysoké kvality – přezkoušený nezávislými národními
zkušebnami v jednotlivých členských státech. Další informace na www.eu-ecolabel.de.
Všechny boty a oděvy s GORE-TEX®-ovou membránou mají záruku Guaranteed to Keep
You Dry™ na vodotěsnost, nepropustnost pro vítr a prodyšnost po celou dobu životnosti.
Další informace na www.gore-tex.de.
U výrobků se štítkem Oeko-Tex® byly použity výhradně textilní materiály, které byly
úspěšně testovány a certiﬁkovány podle Oeko-Tex® 100. Norma Oeko-Tex® Standard 100 je
celosvětový jednotný systém testování a certiﬁkace textilních surovin, polotovarů a
hotových výrobků. Testy na škodlivé látky zahrnují, mimo jiné, zákonem zakázané a
regulované látky i zdravotně škodlivé chemikálie. Další informace na
www.oeko-tex.com.
Tento symbol znamená testovaný ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových
pil souladu s EN ISO 11393 a EN ISO 17249.
Tento certiﬁkát je zárukou výborně viditelného výstražného oděvu zkoušeného podle
EN ISO 20471.
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2. Vydáním tohoto katalogu končí platnost všech
stávajících.
3. Z údajů, obrázků a cen zveřejněných v tomto
katalogu nelze vyvozovat žádné nároky. Vyhrazujeme si právo na změnu cen, techniky, designu a vybavení produktů. Všechny zveřejněné
ceny jsou nezávazně doporučené maloobchodní ceny včetně DPH.
4. Originální motorové pily a další motorové
stroje STIHL se poznají podle kombinace barev
oranžová/šedá.
5. Tento katalog a všechny jeho části jsou
chráněny autorskými právy. Všechna práva
jsou vyhrazena, zvláště právo na rozmnožování,
překlad a zpracování elektronickými systémy.
Tento katalog obsahuje velké množství kombinací
strojů a příslušného nářadí pro různá použití
a skupiny uživatelů. Pro standardní použití doporučujeme použití kombinací navržených ﬁrmou
STIHL. Ty naleznete v návodu k použití pro
Váš stroj. Individuální poradenství ke kombinaci
optimálně sladěné pro Vaše potřeby použití se
Vám dostane u Vašeho specializovaného prodejce
STIHL.
Boj proti pirátským plagiátům
originálních výrobků STIHL:
www.stihl.cz/boj-proti-padelku.aspx
Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice
www.stihl.cz
E-Mail: support@stihl.cz
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Měsíců
Prodloužení záruky

Registraci výrobku a
podrobnější informace
k ní najdete na
mujstihl.cz/plus

Zaregistrujte si online Váš výrobek STIHL
jen v několika jednoduchých krocích a
prodlužte si na něj záruku. Stačí k tomu
pouze sériové číslo Vašeho výrobku.
Registrace se musí provést nejpozději
do 30 dní od nákupu.

Autorizovaný prodejce pro kompetentní poradenství a odborný servis:

0463 931 1023. M15. A22. Konradin. Vytištěno v Německu ©  STIHL
2022. Vytištěno na papíru certiﬁkovaném podle PEFC. Certiﬁkát PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certiﬁcation Schemes) se uděluje za trvale udržitelné hospodaření v lese s cílem zachovat lesní ekosystémy pro další generace. Nezávislá certiﬁkační místa
kontrolují dodržování předpisů pro tento certiﬁkát. Společnosti, které používají papír certiﬁkovaný podle PEFC, ukazují angažovanost vůči životnímu prostředí a svou odpovědnost při
zacházení s nepostradatelnou surovinou - dřevem. Další informace naleznete na: www.pefc.de.

