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»Det rette 
udstyr  
til alle  
opgaver«

Dr Nikolas Stihl 
Bestyrelsesformand hos STIHL

Vi vil gerne gøre dit arbejde så let som muligt. Med maskiner, 
som du kan stole 100 % på, både hvad funktioner og ydeevne 
angår. Det gælder naturligvis også de talrige produktnyheder, 
som vi præsenterer i dette katalog.  

For eksempel de praktiske batteridrevne maskiner i vores 
nye AS-system: Kompakte hjælpere til den daglige pleje af 
haver og grunde. Med dem er mindre opgaver hurtigt løst. 
Et særligt højdepunkt er STIHL GTA 26: Vores nye, meget 
kompakte sav er et ekstremt alsidigt redskab til havearbejdet. 
Den er ideel, når dine haveidéer skal føres ud i livet. Du vil 
blive overrasket over, hvor sjovt det er at arbejde med vores 
nye batteridrevne maskiner.

Jeg ønsker dig god fornøjelse med læsningen og med vores 
produkter.
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NYHEDER
ƒ
BATTERIDREVNE  
PRODUKTER

12 BATTERIDREVET BUSKTRIMMER HSA 26
13 BATTERIHÅNDSAV GTA 26
14 BATTERI AS 2
14 BATTERILADEAPPARAT AL 1
19 BATTERIDREVET TRIMMER FSA 57
25 BATTERIDREVET MOTORSAV MSA 220 C-B
26 BATTERIDREVET PLÆNEKLIPPER RMA 765 V
31 BATTERIDREVET LØVBLÆSER BGA 86
32 RYGBÅRNE BATTERIER AR 2000 L, AR 3000 L
32 BÆRESYSTEM AR L
33 TILSLUTNINGSLEDNING TIL BATTERIER AR L 
34 DOBBELTBATTERIKAMMER-ADAPTER ADA 700

MotorsAVE og  
teleskopsave 

50 MOTORSAV MS 151 C-E
50 MOTORSAV MS 194 C-E
56 BESKÆRINGSSAV MS 151 TC-E
56 BESKÆRINGSSAV MS 194 T

Skæreudstyr
75 SAVKÆDE .325" PRO
79 SVÆRD LIGHT 04
85 SVÆRD- OG SAVKÆDEPAKKE 2+1 .325"

Trimmere og  
kratryddere
108 TRÅDSPOLE TIL AUTOCUT C 3-2
108 TRIMMERHOVED AUTOCUT C 3-2
108 TRIMMERHOVED POLYCUT 3-2
111 HIGH-TECH-TRIMMERTRÅDE CF3 PRO

FUNCTION SensoTouch – 
den smarte arbejds-
handske

Smartphones og tablets er blevet en del af hverdagen 
– uanset om det er i forbindelse med havearbejde,  
i skov- og landbruget eller på byggepladsen. Den  
universelt anvendelige og berøringsfølsomme  
handske FUNCTION SensoTouch skal ikke tages af, 
når du skal betjene dine digitale ledsagere.
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GTA 26 – den kraftige  
batteridrevne HÅNDSAV 
i praktisk format

Lad dig ikke narre af den kompakte størrelse. GTA 26 
viser sit sande format i private hjem. Uanset om det er 
beskæring af træer og buskads, til findeling af grene 
eller til byggeri med træ: Den imponerer med høj 
skæreeffekt, støjsvag drift, fremragende ergonomi  
og lang driftstid – takket være det udskiftelige  
10,8 V-batteri AS 2.

KombiSystem og  
MultiSystem

121 HÆKKEKLIPPER HL-KM 145°, SKÆRELÆNGDE 60 cm
122 GRÆSKLINGE RG-KM
122 SERVICEKIT TIL RG-KM

Robotplæneklippere, 
plæneklippere,  
havetraktorer og  
vertikalskærere
150 SÆT TIL BIOKLIPNING AMK 065

Rengøringsmaskiner
202 RYGBÆRBART BLÆSEAGGREGAT BR 800 C-E
220 TERRASSERENSER RA 110
220 SÆT TIL RENGØRING AF KØRETØJER
221 ROTERENDE VASKEBØRSTE

234 VÅDSUGEMUNDSTYKKE
234 ALUMINIUM-GULVMUND STYKKE

Forbrugsstoffer
268 MULTIOIL BIO, 50 ml

Personligt  
sikkerhedsudstyr
311 GUMMISTØVLE SPECIAL
314 HJELMSÆT ADVANCE X-VENT BT 
316 HØREVÆRN BT 
320 BESKYTTELSESHANDSKE FUNCTION SENSOTOUCH

Brand Shop
324 STRONG ROOTS
326 WILD KIDS
328 TIMBERSPORTS®
330 BRAND COLLECTION
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YDELSE SAT I 
SYSTEM. STIHL 
BATTERIKRAFT.
ƒ

12 AS-system

16  AI-LINE

18 AK-system

24 AP-system

BATTERIDREVNE PRODUKTER   9
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Ægte kraftbundter  
ƒ

BATTERIDREVNE MASKINER TIL ENHVER 
UDFORDRING
Vedligeholdelse af træer og grønne områder stiller krav til både menneske og maskine – særligt hvad udholdenhed  
angår. Vores fire batterisystemer giver den rigtige løsning: Kraftige, komfortable og fleksibelt anvendelige batteri-
drevne maskiner med lang levetid. Til privat og professionel brug – med batterikraft fra STIHL kan du altid regne  
med driftssikker ydelse.

UDFØR LET FORSKELLIGT  
HAVEARBEJDE 
 
De kompakte og praktiske maskiner i det 
nye AS-system er perfekte til lejlighedsvis 
vedligeholdelse af grunde og haver. Den 
nødvendige strøm leveres af et drifts-
sikkert udtageligt batteri.

TAG DIG SPONTANT AF  
SMÅOPGAVER I HAVEN 
 
Maskinerne i AI-line er hurtige og lette 
at betjene, og med dem er du optimalt 
udstyret til at virkeliggøre dine havevi-
sioner. Når det integrerede batteri skal 
oplades, skal maskinen blot sluttes til en 
stikkontakt.

SUVERÆN HÅNDTERING AF 
AMBITIØSE PROJEKTER 
 
AK-systemet imponerer med høj ydelse 
og udholdenhed. Med det fleksible udvalg 
af maskiner er du klar til enhver opgave i 
haven. Alle AK-batterier kan bruges med 
alle ladestationer og alle maskiner fra 
AK-systemet.

TIL PRIVATE: SKRÆDDERSYET YDELSE

BATTERIDREVNE PRODUKTER10



TIL  
PROFESSIONELLE:  
KOMPRIMERET 
KRAFT

LØS PROFESSIONELLE  
OPGAVER  
 
Vores AP-system omfatter et bredt udvalg 
af særligt effektive batteridrevne maski-
ner. Med deres kraft og udholdenhed er 
de perfekt egnede til professionel land-
skabs-, have- og træpleje. Men de er også 
særligt velegnede til kommunalt arbejde, 
da de samtidig er støjsvage.

BATTERIDREVNE PRODUKTER   11
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

AS-system
ƒ

• Til private brugere

• Til pleje af grunde og haver

• Med det effektive batteri AS 2

Oversigt over batteri-
ladetider, arbejdstider 
pr. batteriopladning 
og batterirækkevidder

PÅ SIDE 14

NYHED – KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020

HSA 26
 ③   

10,8 V • 0,7 kg ①

Let og kompakt batteridrevet busktrimmer med buskkniv til  
tilbageskæring og pleje af mindre, stedsegrønne hække og  
småbladede prydtræer. Busksaks med optimeret STIHL knivgeometri 
for optimale klipperesultater. Med græskniv kan den også anvendes 
til klipning af plænekanter. Skridsikkert betjeningsgreb giver 
perfekt ergonomi, hurtig og værktøjsfri udskiftning af kniven, 
med ladetilstandsindikator, der altid giver overblik over batteriets 
resterende kapacitet. Batteriet AS 2 passer kun til produkterne i AS 
systemet og er ikke kompatibelt med HSA 25. HSA 26 fås i sæt eller 
som individuel enhed. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 178. 

Indeholdt i sæt:

1 Lithium-Ion-batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 standardladeapparat AL 1 
1 busksaks, skærelængde 20 cm, inkl. knivbeskyttelse 
1 græskniv, skærebredde 12 cm, inkl. knivbeskyttelse 
1 transporttaske sort/orange med øjer til vægmontage

HSA 26 MED BUSKSAKS OG GRÆSKNIV, UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde  20 cm

895,-Artikelnr. HA03 011 3514

HSA 26 KOMPLET SÆT

Skærelængde  20 cm

1.195,-Artikelnr. HA03 011 3516

BATTERIDREVNE PRODUKTER12



① Vægt uden batteri, med græskniv
② Vægt uden batteri, med skæreudstyr
③ SymbolforkLAring på side 335

side

268
MULTIOIL BIO

Miljøvenlig og  
samtidig alsidigt  
anvendelig, f.eks.  
til kædesmøring  
på GTA 26.

NYHED – KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020

gta 26
 ③

10,8 V • 1,2 kg ②

Alsidigt anvendelig batterihåndsav. Til beskæring af træer og  
buskads, til findeling af grene og til byggeri med træ. Med 
1/4"-PM3-savkæde, der giver høj skæreeffekt og kraftfulde snit. 
Skridsikkert betjeningsgreb for perfekt ergonomi. Værktøjsfri  
kædeudskiftning, fleksibel beskyttelseskappe til sikkert arbejde, 
med ladetilstandsindikator. GTA 26 fås i sæt eller som individuel 
enhed. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer  
findes på side 276.

Indeholdt i sæt:

1 Lithium-Ion-batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 standardladeapparat AL 1 
1 Light sværd, 10 cm 
1 1/4" PM3-savkæde  
1 Multioil Bio, 50 ml 
1 transporttaske sort/orange med øjer til vægmontage

NYHED – KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020 
GTA 26 UDEN BATTERI OG LADER, INKL. MULTIOIL BIO 50 ml
Sværdlængde  10 cm

895,-Artikelnr. GA01 011 6908

GTA 26 KOMPLET SÆT

SVÆRDLÆNGDE  10 cm

1.195,-Artikelnr. GA01 011 6918
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ②  Energiindhold i henhold til celleproducentens specifikationer. Med henblik på forlængelse  
af levetiden er den faktiske energikapacitet, der er til rådighed under arbejdet, LAvere

③ Rækkevidden er vejledende og kan variere efter skæreværktøj
① kan leveres fra foråret 2020 ④  De angivne arbejdstider pr. opLAdning og arealstørrelsen kan variere afh. af maskinens brug. 

NYHED ①

batteri AS 2
Let, kompakt og kraftigt 10,8 V-batteri. Kompatibelt med alle 10,8 
V-maskiner fra STIHL AS-system (ikke HSA 25). 28 Wh batterienergi ②. 
Vægt 0,22 kg.

Artikelnr. EA02 400 6500 295,-

NYHED ①

STANDARDLADER AL 1
230 V. Kompatibel med STIHL batteri AS 2. Med driftstilstands-
indikator (LED-blinkmønster). Ledningsopvikling med velcrobånd. 
Kan monteres på væg.

Artikelnr. EA03 430 2500 225,-

                              
AS 2

         

Batteriladetider (min) kapacitet: 80 % / 100 %

AL 1

55 / 70 min

Batterirækkevidde ③ (brugseksempler) Arbejdstid pr. opladning (op til ...min) ④

HSA 26 NYHED ①  

I trimfunktion op til ...  
buksbomkugler

30 kugler 110

gta 26 NYHED ①

Ved savning af grene  
(Ø 4 cm) 

op til ... snit

80 snit 25
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

AI-LINE
ƒ

• Til private brugere

• Til spontane småopgaver i haven

• Med integreret batteri, der giver  
hurtig og ukompliceret håndtering

HSA 45
 ②   

18 V • 2,3 kg ①

Særlig let batteridrevet hækkeklipper med godt skær til trimning af 
mindre hække og buske omkring huset. Enkeltslebet kniv med 24 mm 
tandafstand, integreret skærbeskyttelse og brugerværn, integreret 
18 V Lithium-Ion batteri (36 Wh) med ladetilstandsviser samt sikker-
hedsnøgle. Batteriladetid 145 min/210 min (80 % / 100 %). Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 178.

Skærelængde  50 cm

995,-Artikelnr. 4511 011 3501

BGA 45
 ②   

18 V • 2,2 kg ①

Let og praktisk batteriløvblæser til rengøring af mindre, husnære 
arealer. Rund dyse, integreret 18 V Lithium-Ion-batteri (45 Wh) med  
ladestandsindikator. Batteriladetid 210 min / 300 min (80 % / 100 %). 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på  
side 208.

Artikelnr. 4513 011 5901 1.095,-
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① Vægt med batteri
② SymbolforkLAring på side 335
③ Opgivelserne er vejledende og kan variere efter type af arbejdsopgave
④  De angivne arbejdstider pr. opLAdning og arealstørrelsen kan variere afh. af maskinens brug.

FSA 45
 ②   

18 V • 2,3 kg ①

Kompakt batteritrimmer til enkle trimnings- og fin pudsningsopgaver 
omkring huset. Integreret 18 V Lithium-Ion batteri (36 Wh) med  
ladestandsindikator samt sikkerhedsnøgle til opstart. Rigrør og 
bøjlegreb kan indstilles uden brug af værktøj og trimmerhovedets 
vinkel kan justeres til vertikal kanttrimning. Let udskiftning fra PolyCut 
kniv til trimmer tråd, uden udskiftning af trimmerhoved. Afstands-
bøjlen sikrer optimal trimning. Batteriladetid 145 min / 210 min 
(80 % / 100 %). Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske  
detaljer findes på side 104.

Artikelnr. 4512 011 5701 995,-

Batterirækkevidde ③ (brugseksempler)
Arbejdstid pr. opladning 

(op til ...min) ④

HSA 45
Op til … m2 hæk

80 m2 40

BGA 45
Til tørt løv på asfalt op til … m2

200 m2 10

FSA 45 Græsplænekanter op til … m/ 
Græsarealer op til … m2

250 m / 
50 m2

20 / 12

BATTERIDREVNE PRODUKTER   17
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

B = Værktøjsfri kædestramning

AK-system
ƒ

• Til krævende private brugere

• Til omfattende opgaver i haven 

• Med det udskiftelige og højtydende  
Lithium-Ion-batteri AK

MSA 140 C-B
  ⑥  

36 V • 2,6 kg ①

Let batteridrevet motorsav til pleje af havens grønne arealer samt 
enkle håndværksopgaver. 25 % højere skæreydelse sammenlignet 
med MSA 120 C-B. Softgreb, hurtig og nem værktøjsfri kædestram-
ning, olietank med transparent tankdæksel, stor skæreydelse med 
1/4"- PM3-savkæde. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 70.

MSA 140 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  30 cm

1.995,-Artikelnr. 1254 011 5844

MSA 140 C-B KOMPLET INKL. AK 30 OG AL 101 ③

Sværdlængde  30 cm

2.795,-Artikelnr. 1254 011 5858

MSA 120 C-B
  ⑥  

36 V • 2,7 kg ①

Let batteridrevet motorsav til beskæring af mindre buske og træer 
samt enkle håndværksopgaver. Softgreb, hurtig og let værktøjsfri  
kædestramning, olietank med transparent tankdæksel og stor  
skæreydelse med 1/4"- PM3-savkæde. Yderligere oplysninger om 
udstyr og tekniske detaljer findes på side 70.

MSA 120 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  30 cm

1.695,-Artikelnr. 1254 011 5874

MSA 120 C-B KOMPLET INKL. AK 20 OG AL 101 ③

Sværdlængde  30 cm

2.295,-Artikelnr. 1254 011 5888

Oversigt over batteri-
ladetider, arbejdstider 
pr. batteriopladning 
og batterirækkevidder

PÅ SIDE 22
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① Vægt uden batteri, med sværd og kæde ④ Vægt uden batteri, med skæreværktøj og beskyttelse
② Vægt uden batteri ⑤ YDERLIGERE INFORMATION OM DISSE PRODUKTER FINDES PÅ SIDE 104
③ Inkl. sværd og kæde ⑥ SymbolforkLAring på side 335

HSA 56
 ⑥   

36 V • 2,9 kg ②

Særlig let batterihækkeklipper med høj skæreydelse til trimning  
af buske og hække omkring huset. Enkeltslebet kniv med 30 mm 
tandafstand, integreret skærbeskyttelse i dråbeform, påskruet  
knivstødsbeskyttelse. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 178.

HSA 56 UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde  45 cm

1.395,-Artikelnr. 4521 011 3504

HSA 56 KOMPLET INKL. AK 10 OG AL 101
Skærelængde  45 cm

1.895,-Artikelnr. 4521 011 3518

BGA 56
 ⑥   

36 V • 2,1 kg ②

Ergonomisk velafbalanceret, slank batteriløvblæser til behageligt 
og afslappende arbejde. Rund dyse og softgreb. Længden på 
blæserøret kan indstilles trinløst, hvilket giver optimal udnyttelse 
af blæseeffekten. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 208.

BGA 56 UDEN BATTERI OG LADER
1.195,-Artikelnr. 4523 011 5904

BGA 56 KOMPLET INKL. AK 20 OG AL 101
1.895,-Artikelnr. 4523 011 5918

NYHED – KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020

FSA 57
 ⑥   

36 V • 2,7 kg ④

Batteridrevet trimmer med meget let og enkel betjening til  
plæne- og plænekantpleje i nærheden af huset. Klippediameter  
280 mm, rigrørets længde kan indstilles med trykknap, grebet kan 
indstilles uden brug af værktøj. Afstandsholder til slåning rundt  
om forhindringer som træer og buske. Softgreb med optimeret  
betjeningslogik. Trimmerhoved AutoCut C 3-2, der kan genfyldes 
udefra uden værktøj. Efter ønske kan PolyCut 3-2 (ekstraudstyr) 
anvendes. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 104.

FSA 57 UDEN BATTERI OG LADER
1.395,-Artikelnr. 4522 011 5734

FSA 57 KOMPLET INKL. AK 10 OG AL 101
1.895,-Artikelnr. 4522 011 5748

FSA 56 ⑤

Kun så længe  
lager haves!

BATTERIDREVNE PRODUKTER   19
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt uden batteri
③ SymbolforkLAring på side 335

C = Komfortversion

HLA 56
 ③   

36 V • 3,8 kg ①

Let batteridrevet stanghækkeklipper til høje hække og buske i 
private haver. Enkeltslebet kniv i dråbeform, knivvinkel trinvist 
justerbar fra - 45° til + 90°, delbart skaft letter transporten. Trans-
portlængde 115 cm, samlet længde 210 cm. Yderligere oplysninger 
om udstyr og tekniske detaljer findes på side 183.

HLA 56 UDEN BATTERI OG LADER
1.795,-Artikelnr. HA01 011 2904

Forlænger-
rør HLA

se side 21

135°

RMA 235
 ③   

36 V • 14,0 kg ①

Let, manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde på 
33 cm til små græsarealer. Med automatisk hastighedsregulering 
og strømningsoptimeret kniv for en længere driftstid. Central klip-
pehøjdeindstilling. Sammenklappeligt styr, der kan højdeindstilles 
i to trin. Inklusive sammenklappelig 30-liters græsopsamler med 
niveaumåler. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 154.

RMA 235 UDEN BATTERI OG LADER
1.595,-Artikelnr. 6311 011 1411

RMA 235 KOMPLET INKL. AK 20 OG AL 101
2.895,-Artikelnr. 6311 200 0011

RMA 339 C
 ③   

36 V • 16,0 kg ①

Let, manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde 
på 37 cm til små og mellemstore plænearealer. Med automatisk 
hastighedsregulering og strømningsoptimeret kniv for en længere 
driftstid. Central klippehøjdeindstilling og sammenklappeligt 
komfortstyr, der kan indstilles i højden. Inklusive sammenklappelig 
40-liters græsopsamler med niveaumåler. Yderligere oplysninger 
om udstyr og tekniske detaljer findes på side 154.

RMA 339 C UDEN BATTERI OG LADER
2.995,-Artikelnr. 6320 011 1420

RMA 339 C KOMPLET INKL. AK 20 OG AL 101
3.895,-Artikelnr. 6320 011 1442
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②  Energiindhold i henhold til celleproducentens specifikationer.  
Med henblik på forlængelse af levetiden er den faktiske energikapacitet,  
der er til rådighed under arbejdet, LAvere

AK-batterier
Kompatible med STIHL 
AK-system. Lette Lithium-Ion- 
batterier med ladestands-
indikator (fire LED’er). Fås  
i forskellige størrelser.

AK 10 
72 Wh batteriydeevne ②, 0,8 kg

Artikelnr.

4520 400 6515

595,-

AK 20 
144 Wh batteriydeevne ②, 1,2 kg

Artikelnr.

4520 400 6518

895,-

AK 30 
180 Wh batteriydeevne ②, 1,3 kg

Artikelnr.

4520 400 6512

1.195,-

Standard-
lader AL 101
230 V. Kompatibel med  
STIHL AP- og AK-batterier. 
Med driftstilstandsindikator 
(LED) og passiv batterikø-
ling. Ledningsopvikling med 
burrebånd. Kan monteres 
på væg.

Artikelnr.

4850 430 2520

350,-

Hurtig lader 
230 V. Til STIHL batterier 
AK, AP og AR. Høj ladestrøm 
til meget hurtig og skånsom  
opladning. Vægophæng i 
bunden af huset og kabel- 
tilbagetrækning, med drift-
stilstandsindikator (LED) og 
aktiv batteriafkøling.

AL 300 

Artikelnr.

4850 430 5500

895,-

AL 500

Artikelnr.

4850 430 5700

1.295,-

Dæksel til 
AK-batteri-
kammer
Til afdækning af batteri-
kammeret på maskinerne  
i STIHL AK-systemet  
(undtagen  RMA 235 og 
RMA 339 C). Beskytter imod 
støv og snavs ved længere 
tids opbevaring.

Artikelnr.

4520 602 0900

70,-

Forlænger-
rør HLA
I aluminium. Passer til den 
batteridrevne stanghække-
klipper HLA 56. Rækkevid-
de-forlængelse 50 cm,  
vægt 500 g.

Artikelnr.

HA01 820 5000

195,-

TIP FRA 
FAGMAN-
DEN

FÅ MEST MULIGT 
UD AF DINE STIHL 
BATTERIMASKINER!

STIHL tilbyder et stort 
udvalg af batterier 
til produkter i AK- og 
AP-systemet. STIHL 
anbefaler altid et 
bestemt batteri til det 
pågældende produkt, 
så du er optimalt 
udrustet til arbejdet. I 
denne forbindelse ta-
ges der højde for den 
bedste kombination 
af maksimal ydelse af 
maskinen, tilstrækkelig 
batteritid, så lav vægt 
som muligt og afba-
lanceret fordeling af 
vægten. På den måde 
får du altid det bedste 
ud af dine maskiner.
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① Opgivelserne er vejledende og kan variere efter type af arbejdsopgave
② Reduceret maskinydelse

AK 10 AK 20 AK 30

Batterienergi (Wh) 72 144 180

Batterirækkevidde ① (brugseksempler)

MSA 120 C-B
Ved savning af kanttræ  

(10 x 10 cm) op til ... snit

50 snit ② 120 snit 150 snit

MSA 140 C-B
Ved savning af kanttræ  

(10 x 10 cm) op til ... snit

50 snit ② 120 snit ② 180 snit

FSA 56  
FSA 57 NYHED - kan leveres fra foråret 2020

Græsplænekanter op til ... m/ 
Græsarealer op til ... m2

625 m /  
125 m2

1.250 m /  
250 m2

1.500 m /  
300 m2

HSA 56

Op till ... m2 hæk

175 m2 350 m2 420 m2

HLA 56

Op til ... m2 hæk

190 m2 380 m2 460 m2

BGA 56
Til tørt løv på asfalt 

op til ... m2

380 m2 760 m2 900 m2

RMA 235

På græsarealer op til ... m2

125 m2 250 m2 300 m2

RMA 339 C

På græsarealer op til ... m2

150 m2 ② 270 m2 330 m2
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 Anbefalet batteri ③   De angivne arbejdstider pr. opLAdning og arealstørrelsen kan variere afh. af maskinens brug.
 Reduceret maskinydelse

   Kun SÅ LÆNGE LAGER HAVES!

AK 10 AK 20 AK 30

Batterienergi (Wh) 72 144 180

Batteriladetider (min) kapacitet: 80 % / 100 %

AL 101

70 / 95 135 / 180 160 / 205

AL 300

30 / 45 35 / 55 35 / 60

Arbejdstid pr. opladning (op til … min) ③

STIHL MSA 120 C-B 18 40 55

STIHL MSA 140 C-B 18 40 45

STIHL FSA 56 (med trimmerhoved) 

STIHL FSA 57 (med trimmerhoved) NYHED – kan leveres fra foråret 2020
25 50 60

STIHL HSA 56 50 100 120

STIHL HLA 56 50 100 120

STIHL BGA 56 13 25 30
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

B = Værktøjsfri kædestramning
T = Tophåndtag

AP-system
ƒ

• Til professionelle brugere

• Til have-, landskabs- og træpleje

• Med de kraftige Lithium-Ion-batterier 
AP eller de rygbårne batterier AR

MSA 160 C-B
   ④ 

36 V • 3,1 kg ①

Batteridrevet motorsav til anvendelse i støjfølsomme omgivelser, 
kræver ikke høreværn. 17% højere skæreydelse i forhold til den 
tidligere model, STIHL værktøjsfri kædestramning, værktøjsfrit 
tankdæksel, 1/4"-PM3-savkæde for et fint snit og en høj skæreydelse. 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på  
side 70.

MSA 160 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  30 cm

2.595,-Artikelnr. 1250 200 0115

MSA 200 C-B
   ④ 

36 V • 3,3 kg ①

Batteridrevet motorsav med høj ydelse til anvendelse i støjfølsomme 
omgivelser, kræver ikke høreværn. 44 % større skæreydelse i 
forhold til den tidligere model, STIHL værktøjsfri kædestramning, 
værktøjsfrit tankdæksel, med 1/4"-PM3-savkæde for et fint snit og 
en høj skæreydelse. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 70. 

MSA 200 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  30 cm

3.195,-Artikelnr. 1251 200 0112

Oversigt over batteri-
ladetider, arbejdstider 
pr. batteriopladning 
og batterirækkevidder

PÅ SIDE 36
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① Vægt uden batteri, med sværd og kæde ④ SymbolforkLAring på side 335
②  Specialudviklet til beskærings- og kLAtrearbejde for  

effektivt arbejde til uddannede brugere (arborister)
⑤  Illustrationen viser specialudstyr
⑥ Vægt uden batteri, med skæreskive

③ Inkl. sværd og kæde

NYHED

MSA 220 C-B
  ④

36 V • 3,6 kg ①

Alsidig batteridrevet motorsav. 20 % højere skæreydelse sammen-
lignet med MSA 200 C-B. Den høje ydeevne samt det professio-
nelle skæreudstyr giver mange forskellige anvendelsesmuligheder, 
f.eks. fældning, afgrening, afkortning eller byggeri med træ. Praktisk, 
ergonomisk og let at betjene. STIHL værktøjsfri kædestramning, 
værktøjsfrit tankdæksel, med 3/8"-PS3-savkæde for meget høj  
skæreeffekt, barkstød af metal. Yderligere oplysninger om udstyr  
og tekniske detaljer findes på side 70.

MSA 220 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  35 cm

3.395,-Artikelnr. 1251 200 0123

MSa 161 T
   ④ 

36 V • 2,5 kg ①

Let og professionel batteridrevet beskæringssav ② til anvendelse i 
støjfølsomme områder. Med 1/4"-PM3-savkæde giver den et præcist 
snit og har høj skæreeffekt, et optimeret betjeningskoncept samt 
møtrikker ved kædehjulsdækslet, der ikke kan tabes. Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 70.

MSA 161 T UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  30 cm 

3.095,-Artikelnr. 1252 200 0068

  Ø
 2

30
 m

m
  

TSA 230 ⑤

  ④  

36 V • 3,9 kg ⑥

Let håndterbar batteridrevet skæremaskine til 230 mm skære skiver 
til vådskæring. Kan anvendes indendørs og udendørs, skæredybde 
op til 70 mm, vandtilslutning med kugleventil og slangekobling til 
vådskæring. Spindellås, vedligeholdelsesfrit remtræk. Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 254.

TSA 230 UDEN BATTERI OG LADER
3.795,-Artikelnr. 4864 011 6605
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Vejl. udsalgspris inkl. moms C = Komfortversion P = Performance
R = Recycler (Bio-plæneklipper) R = Beskæring (ved hækkeklippere)
V = VARIO-DREV T = Formklipning (ved hækkeklippere)

RMA 443 PC
  ②  

36 V • 23,0 kg ①

Manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde på 41 cm 
til mellemstore græsarealer. Med automatisk hastighedsregulering 
og strømningsoptimerede knive for en længere driftstid. Central 
klippehøjdeindstilling, omstilleligt hjultræk og sammenklappeligt 
komfortstyr der kan indstilles i højden for bekvemt arbejde.  
Inklusive sammenklappelig 55-liters græsopsamler med niveauin-
dikator. Inklusive to aktive batterikamre til automatisk batteriskift. 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på  
side 154.

RMA 443 PC UDEN BATTERI OG LADER
4.495,-Artikelnr. 6338 011 1426

RMA 443 PC KOMPLET MED AP 200 OG AL 101
5.295,-Artikelnr. 6338 200 0069

Flere versioner: RMA 443 C 

Se tabellen på side 154

RMA 2 RP
  ②  

36 V • 23,0 kg ①

Let, manøvredygtig batteribioplæneklipper med en klippebredde på  
46 cm til mellemstore græsarealer. Akselvis klippehøjdeindstilling,  
omstilleligt forhjulstræk samt Quick-Fix-kvikstrammer og sammen-
klappeligt styr for bekvemt arbejde. Inklusive to aktive batterikamre 
til automatisk batteriskift. Yderligere oplysninger om udstyr og 
tekniske detaljer findes på side 154.

RMA 2 RP UDEN BATTERI OG LADER
4.395,-Artikelnr. 6357 011 1405

RMA 2 RP KOMPLET MED AP 300 OG AL 300
6.295,-Artikelnr. 6357 200 0002

RMA 448 PC
  ②  

36 V • 24,0 kg ①

Højtydende batteriplæneklipper med en klippebredde på 46 cm  
til mellemstore græsarealer. Med automatisk hastighedsregulering 
og strømningsoptimerede knive for en længere driftstid. Central 
klippehøjdeindstilling, omstilleligt hjultræk og sammenklappeligt 
komfortstyr, der kan indstilles i højden for bekvemt arbejde.  
Inklusive sammenklappelig 55-liters græsopsamler med niveauin-
dikator. Inklusive to aktive batterikamre til automatisk batteriskift. 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på  
side 154.

RMA 448 PC UDEN BATTERI OG LADER
4.895,-Artikelnr. 6358 011 1416

RMA 448 PC KOMPLET MED AP 300 OG AL 300
6.695,-Artikelnr. 6358 200 0024

NYHED

RMA 765 V
  ②  

36 V • 44,0 kg ①

Højtydende professionel batteridrevet plæneklipper med en  
klippebredde på 63 cm samt klippeudstyr med to knive til store 
plæner. Med strømningsoptimerede knive for en længere driftstid. 
Klippehøjdeindstilling ved hjulene, drejelige forhjul, elektrisk va-
rio-hjuldrift samt sammenklappeligt komfortstyr, der kan indstilles i 
højden, for bekvemt arbejde. Inklusive 80-liters græsopsamlings-
kurv med niveauindikator. Yderligere oplysninger om udstyr og 
tekniske detaljer findes på side 154.

RMA 765 V UDEN BATTERI OG LADER
15.495,-Artikelnr. 6392 011 1400

Tilbehør: 
Dobbeltbat-
terikammera-
dapter  
ADA 700

se side 34

BATTERIDREVNE PRODUKTER26



① Vægt uden batteri
②   SymbolforkLAring på side 335

HSA 66
   ② 

36 V • 3,1 kg ①

Batteridrevet hækkeklipper med overbevisende stor skære ydelse, 
lav vægt og konstant slagfrekvens selv under krævende opgaver.  
30 mm tandafstand, knivgeometri med dråbeform til bedre  
fastholdelse af kviste i kniven, enkeltsidet slebet og dobbeltbladet 
skærende kniv, integreret skærebeskyttelse, påskruet knivstøds-
beskyttelse. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 178.

HSA 66 UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde 50 cm

2.095,-Artikelnr. 4851 011 3525

HSA 86
   ② 

36 V • 3,3 kg ①

Batterihækkeklipperen imponerer med endnu bedre ydeevne og 
effektivitet kombineret med lav vægt og konstant slagfrekvens 
under belastning, selv ved beskæring. 33 mm tandafstand, knive 
med dobbeltsidet slibning, påskruet skær- og knivstødsbeskyttelse. 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 
178.

HSA 86 UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde 62 cm

2.495,-Artikelnr. 4851 011 3526

HSA 94 R
  ② 

36 V • 4,1 kg ①

En ekstremt højtydende, robust batterihækkeklipper med lav 
knivhastighed for kraftige beskæringer til den professionelle bruger. 
Konstant hastighed, også under ekstreme belastninger ved tunge 
beskæringsopgaver, drejbart multifunktionsgreb med tretrins-ind-
stillelig hastighed, dobbeltslebet skær, påskruet skær- og knivstøds-
beskyttelse. Batteridrift med AP-bæltetasken med tilslutningsled-
ning, et bæresystem eller et AR-batteri (se side 35). Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 178.

HSA 94 R UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde 60 cm

4.195,-Artikelnr. 4869 011 3507

HSA 94 T
  ② 

36 V • 3,9 kg ①

En ekstremt højtydende, robust batterihækkeklipper med høj  
knivhastighed for præcise beskæringer og formklipning til den 
professionelle bruger. Konstant hastighed, også under belastning, 
drejbart multifunktionsgreb med tretrins-indstillelig hastighed, 
dobbelslebet skær i trim-beskæringsudførsel, påskruet skær-  
og knivstødsbeskyttelse. Batteridrift med AP-bæltetasken med  
tilslutningsledning, et bæresystem eller et AR-batteri (se side 35). 
Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på  
side 178.

HSA 94 T UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde 60 cm

4.195,-Artikelnr. 4869 011 3517
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ①  Vægt uden batteri, skæreværktøj og beskyttelse
②  Vægt uden batteri og KombiVærktøj

R = Loophåndtag

FSA 65
   ④ 

36 V • 2,7 kg ①

Batteridrevet trimmer til finpudsning. Klippediameter 300 mm, 
gummieret 2-komponenthåndtag, trinløst indstilleligt bøjlehåndtag, 
automatisk justering af trimmertråden ved trykning af trimmer-
hovedet imod jorden, støjsvag, kræver ikke høreværn. Yderligere 
oplysninger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 104.

FSA 65 UDEN BATTERI OG LADER
1.895,-Artikelnr. 4852 011 5706

FSA 85
   ④ 

36 V • 2,8 kg ①

Batteridrevet trimmer til finpudsning langs husmure og gangarealer 
samt ved træer og buskads. Klippediameter 350 mm, trinløst indstil-
leligt bøjlehåndtag, værktøjsfri håndtagsindstilling, trimmer tråden 
justeres automatisk ved at trykke trimmerhovedet imod jorden, 
støjsvag, kræver ikke høreværn, trinløs omdrejnings regulering, 
afstandsbøjle. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 104.

FSA 85 UDEN BATTERI OG LADER
1.995,-Artikelnr. 4852 011 5707

FSA 90
   ④ 

36 V • 3,2 kg ①

Batteridrevet trimmer til bearbejdning af arealer med sejt græs.  
Skærekredsdiameter 260 mm med græskniv, max. klippediameter 
380 mm med trimmerhoved. Tohåndsgreb, betjeningsgreb med  
dellastfunktion ECOSPEED, dobbelt skuldersele, kræver ikke  
høreværn. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske detaljer 
findes på side 104.

FSA 90 UDEN BATTERI OG LADER
3.295,-Artikelnr. 4863 200 0083

FSA 130
   ④ 

36 V • 4,5 kg ①

Stærk og let batteritrimmer til bearbejdning af arealer med sejt 
græs. Klippediameter 260 mm med græskniv, maks. klippediameter 
420 mm med trimmerhoved, kan indstilles i tre ydelsestrin, tohånds-
greb. Batteridrift med AP-bæltetasken med tilslutningsledning, et  
bæresystem samt sættet støttepolstring eller med et AR-batteri  
og sættet støttepolstring (se side 35). Yderligere oplysninger 
om udstyr og tekniske detaljer findes på side 104.

FSA 130 UDEN BATTERI OG LADER
3.895,-Artikelnr. 4867 200 0020
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③ SymbolforkLAring på side 335

KMA 130 R
  ③ 

36 V • 3,2 kg ②

Kraftig batteridrevet KombiMotor med højt drejningsmoment og lav 
vægt. Tre driftsniveauer sikrer energieffektivt og støjsvagt arbejde,  
kan kombineres med alle KombiVærktøjer, bæresele. Det passende 
KombiVærktøj findes fra side 120. Batteridrift med AP-bæltetasken 
med tilslutningsledning, et bæresystem samt sættet støttepolstring 
eller med et AR-batteri og sættet støttepolstring (se side 35). Kan 
ikke anvendes med KombiVærktøjet FSB-KM. Yderligere oplysnin-
ger om udstyr og tekniske detaljer findes på side 122.

KMA 130 R UDEN BATTERI OG LADER
3.595,-Artikelnr. 4867 011 6824

FS-KM  

(trimmer)

HL-KM 145°  

(hækkeklipper)
BG-KM  

(blæseaggregat)

HT-KM  

(grensav til  

beskæring i  

højden)

PASSENDE KOMBIVÆRKTØJ:

NYHED RG-KM  

(græsklinge)

7 andre  
tilbehørsdele

FRA SIDE 121
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ①   SymbolforkLAring på side 335
② Vægt uden batteri

HLA 65
  ① 

36 V • 3,5 kg ②

Batteridrevet stanghækkeklipper til høje og brede hække. Konstant 
knivtakt  under belastning, sammenklappelig, ideelt indstillelig  
til top-, side- og bundklipning, 115° drejelig knivbjælke, lang ræk-
kevidde, dobbeltsidet slebet kniv, transportlængde 125 cm, samlet 
længde 205 cm. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 183.

HLA 65 UDEN BATTERI OG LADER
3.495,-Artikelnr. 4859 011 2902

115°

HLA 85
   ① 

36 V • 4,4 kg ②

Batteridrevet hækkeklipper til professionel anvendelse med stor 
rækkevidde takket være teleskopskaft. Trinløs hastighedsregulering, 
ideel indstillelig til top-, side- og bundklipning, 115° svingbar  
knivbjælke, dobbeltsidet slebet kniv, værktøjsfri indstilling af  
skaftlængde med spændeanordning, transportlængde 180 cm,  
samlet længde 260 – 330 cm. Yderligere oplysninger om udstyr  
og tekniske detaljer findes på side 183.

HLA 85 UDEN BATTERI OG LADER
3.995,-Artikelnr. 4859 011 2922

115°

Tilbehør:  
Stander

se side 33
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HTA 65
   ① 

36 V • 3,4 kg ③

Særligt let og stærk batteridrevet stangsav til pleje af grundstykker, 
frugtavl og professionel træpleje. Praktisk, let at styre, med 1/4" 
PM3-savkæde til særlig præcis snitlægning og god skæreydelse,  
få vibrationer og lavt støjniveau til anvendelse i byområder.  
Kædestramning i siden og sikringsmøtrik på kædehjulsdækslet,  
samlet længde 240 cm. Yderligere oplysninger om udstyr og  
tekniske detaljer findes på side 70.

HTA 65 UDEN BATTERI OG LADER ④

3.995,-Artikelnr. 4857 200 0031

Tilbehør:  
Stander

se side 33

HTA 85
   ①  

36 V • 4,9 kg ③

Batteridrevet teleskopsav til frugtavl og professionel træbeskæring 
med teleskopskaft. Let og stærk, med 1/4" PM3-savkæde til særlig 
præcis påbegyndelse af snittet og god skæreydelse, begrænsede 
vibrationer og lavt støjniveau til anvendelse i byområder. Kædest-
ramning i siden og møtrik på kædehjulsdækslet, der ikke kan tabes, 
samlet længde 270 – 390 cm. Yderligere oplysninger om udstyr og 
tekniske detaljer findes på side 70.

HTA 85 UDEN BATTERI OG LADER ④

4.595,-Artikelnr. 4857 200 0007

Tilbehør:  
Stander

se side 33
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③  Vægt uden batteri, med sværd og kæde
④ Inkl. sværd og kæde

BGA 100
   ①

36 V • 2,5 kg ②

Behageligt støjsvag, let og meget ydelsesstærk batteridrevet løv-
blæser til professionel brug, især i støjfølsomme byområder. Rund 
dyse, softgreb, tre effektniveauer med ekstra boost-funktion, treled-
det længdejusterbart blæserør, monteringsring til støttepolstring. 
Fladt mundstykke til øget lufthastighed fås som tilbehør. Batteridrift 
med AP-bæltetasken med tilslutningsledning, et bæresystem eller 
et AR-batteri (se side 35). Yderligere oplysninger om udstyr og 
tekniske detaljer findes på side 208.

BGA 100 UDEN BATTERI OG LADER
3.095,-Artikelnr. 4866 011 5905

KGA 770
 ①

36 V • Beholderindhold 50 l • Fejebredde 77 cm • 16,0 kg ②

Batteridrevet fejemaskine til større inden- og udendørs arealer. 
STIHL MultiClean PLUS-fejesystem, 8-trins central højdeindstilling, 
styrerulle i siden, transporthåndtag, kan opbevares pladsbespa-
rende på højkant, ergonomisk udformet 2-trins højdeindstillelig 
skubbebøjle, ekstremt let og kraftbesparende at skubbe takket 
være batteridrevne tallerkenkoste og fejevalse. Dermed muliggøres 
en særligt effektiv rengøring af kanter og hjørner, også selv om 
maskinen står stille. Yderligere oplysninger om udstyr og tekniske 
detaljer findes på side 214.

KGA 770 UDEN BATTERI OG LADER
6.695,-Artikelnr. 4860 011 4705

NYHED – KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020

BGA 86
   ①

36 V • 2,8 kg ②

Særdeles effektiv batteriløvblæser, der er let at betjene, til  
professionel brug, særlig i byer, f.eks. legepladser og parker. Til  
fjernelse af blade, grene og snavs. 40 % mere blæsestyrke i forhold 
til BGA 85 kombineret med reduceret vægt. Rundt mundstykke, 
softgreb, blæserør, der kan justeres i tre længer. Fladt mundstykke 
til øget lufthastighed fås som tilbehør. Yderligere oplysninger om 
udstyr og tekniske detaljer findes på side 208.

BGA 86 UDEN BATTERI OG LADER
2.295,-Artikelnr. BA02 011 5903
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ①   SymbolforkLAring på side 335
②  Energiindhold i henhold til celleproducentens specifikationer.  

Med henblik på forlængelse af levetiden er den faktiske  
energikapacitet, der er til rådighed under arbejdet, LAvere.

AP-Batterier
Kompatibel med STIHL 
AP-system. Meget højtyden-
de Lithium-Ion-batterier med 
ladetilstandsindikator (fire 
LED’er). Fås med varierende 
energiindhold og effekttrin.

AP 100 
94 Wh batterienergi ②, 0,9 kg

Artikelnr.

4850 400 6550

1.095,-

AP 200 
187 Wh batterienergi ②, 1,3 kg

Artikelnr.

4850 400 6560

1.595,-

AP 300 
227 Wh batterienergi ②, 1,7 kg

Artikelnr.

4850 400 6570

2.095,-

AP 300 S 
281 Wh batterienergi ②, 1,8 kg

Artikelnr.

4850 400 6580

2.395,-

NYHED

Rygbårne 
batterier  
AR L

 ①

Rygbårne Lithium-Ion-batte-
rier med højt energiindhold 
til lange driftstider, USB- 
tilslutning, Bluetooth®-græn-
seflade til forbindelse med 
STIHL connected. Robust 
hus med integreret bære-
håndtag og ladetilstand-
sindikator (seks LED’er). 
Kan forbindes direkte med 
RMA 765 V. I forbindelse 
med bæresystem AR L og til-
slutningsledning AR L egnet 
til maskiner med stik samt i 
forbindelse med adapter AP 
til maskiner med batterikam-
mer. Kan anvendes i regnvejr.

AR 2000 L 
uden tilslutningsledning, adapter AP 
samt rygbæresystem  
1.000 Wh batterienergi ②,  

7,0 kg ③

Artikelnr.

4871 400 6510

9.995,-

AR 3000 L  
uden tilslutningsledning, adapter AP 
samt rygbæresystem 
1.520 Wh batterienergi ②, 

9,5 kg ③

Artikelnr.

4871 400 6520

12.995,-

AR 2000 L KOMPLET  
med tilslutningsledning og adapter  
AP (uden bæresystem)
1.000 Wh batterienergi ②

Artikelnr.

4871 200 0000

10.535,-

AR 3000 L KOMPLET  
med tilslutningsledning og adapter  
AP (uden bæresystem) 
1.520 Wh batterienergi ②

Artikelnr.

4871 200 0001

13.395,-

NYHED

Bæresystem   
AR L
Bæresystem til værktøjsfri 
fastgørelse af AR 2000 L 
og AR 3000 L. Med tredob-
belte længdeindstillelige 
skulderremme til individuel 
størrelsestilpasning og 
bevægelig hoftesele til er-
gonomisk arbejde. Strømfor-
syningen sker i kombination 
med tilslutningsledningen og 
evt. adapter AP.

Artikelnr.

4871 490 0400

1.445,-

Bæltetaske 
AP med  
tilslutnings-
ledning
Muliggør overførsel af ener-
gi fra et STIHL AP-batteri  
til maskiner med stikforbin-
delse. Kan kombineres med 
bæresystemet med batter-
ibælte og bæresele. Lednin-
gens længde 120 cm. Med 
indbyggede elektroniske 
komponenter til frakobling 
ved overbelastning og med 
signallyde.

Artikelnr.

4850 440 5101

1.425,-

Rygbårne  
batterier AR

 ①

Rygbårne Lithium-Ion-batte-
rier med højt energiindhold 
til længere arbejdsintervaller. 
Robust hus med bundplade 
og ladetilstandsindikator 
(seks LED’er), komfortabelt 
og ergonomisk rygbære-
system med integreret 
bærehåndtag og regnbe-
skyttelse.

AR 1000 
626 Wh batterienergi ②,  
4,3 kg ③/ 5,5 kg ④, 
med USB-stik til opladning  
af smartphones mm.
Artikelnr.

4865 400 6505

6.995,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!
AR 2000 
916 Wh batterienergi ②,  
6,5 kg ③/ 7,8 kg ④

Artikelnr.

4865 400 6510

8.995,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!
AR 3000 
1.148 Wh batterienergi ②,  
6,8 kg ③/ 8,1 kg ④

Artikelnr.

4865 400 6520

9.995,-
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③ Vægt uden bæresystem
④ Vægt med bæresystem

NYHED

Tilslutnings-
ledning til 
batterier  
AR L
Til strømforsyning ved 
opladning af batteriet AR L 
og ved brug af batteridrevne 
maskiner. Kan kombineres 
med bæresystemet AR  
og sættet stødpude.  
Kabellængde 180 cm.

Artikelnr.

4871 440 2000

850,-

Tilbehør: 
Adapter AP
Til strømforsyning mellem 
et STIHL batteri AP i forbin-
delse med bæltetasken AP 
med tilslutningsledning eller 
et STIHL batteri AR og AR 
L og en maskine med bat-
terikammer og til opladning 
i forbindelse med AL 300 
eller AL 500.

Artikelnr.

4850 440 0505

495,-

Dæksel til  
batteri-
kammer AP
Til afdækning af batterikam-
meret på de batteridrevne 
maskiner i STIHL AP-system. 
Beskytter imod støv og snavs 
ved længere tids opbevaring.

Artikelnr.

4850 602 0900

75,-

Bæresystem
Komfortabelt, let bære system 
for op til to AP-batterier. 
Kan bruges sammen med 
AP-bæltetaske med tilslut-
ningskabel - som alternativ 
til de rygbårne AR-batterier. 
Egnet til maskiner med 
tilslutningskabel og maskiner 
med batterikammer.

Artikelnr.

4850 490 0400

850,-

Batteribælte  
med bæresele
Robust og ergonomisk bælte 
med komfortabel bæresele, 
som fordeler vægten på 
hoften og skuldrene. Dermed 
bæres mindre vægt i hånden, 
idet batteriet bæres i bælte-
tasken AP med tilslutningsled-
ning, i bæltet. Energioverførs-
len finder sted i kombination 
med andet tilbehør, såsom 
f.eks. AP-bæltetasken med 
tilslutning til maskiner med 
stikforbindelse og ligeledes 
med en AP-adapter til maski-
ner med batterikammer.

Artikelnr.

4850 490 0500

495,-

Tilbehør:  
Bæretaske  
til batteri-
bælte
Til ubesværet transport  
af ekstra batteri AP eller af 
tilbehør som beskyttelses-
brille, handsker, markerings-
spray og harpiksopløser. Til 
fastgørelse på batteribælte.

Artikelnr.

4850 491 0101

235,-

Sæt stødpude
Støttepolstring med adapter 
til fastgørelse på AP bære-
systemet, på batteribæltet 
eller på AR-batteriernes 
hoftesele.

Artikelnr.

0000 007 1045

255,-

Tilbehør: 
Ekstra  
vægte til 
adapter AP
Til anbringelse på adapter 
AP til forbedring af udstyrs-
balancen f.eks. ved FSA 90,  
ca. 500 g.

Artikelnr.

4850 007 1001

150,-

Stander
Stander til beskyttelse af 
batteriet imod kontakt med 
underlaget. Ekstrahåndtag  
til kortvarig rækkeviddefor-
længelse, til HTA 85 og  
HLA 85. Leveres med  
HT 133.

Artikelnr.

4857 007 1001

235,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Batteribokse
Til pladsbesparende og 
sikker transport af batterier 
og ladere. Kompatibel med 
Sortimo L-BOX og Sortimo 
Globelyst køretøjssystem.

MED INDSATS
Til fire batterier eller to batterier med 
én lader, AL 300 eller AL 500
Artikelnr.

0000 882 9700

560,-

MED SKRIDSIKKER MÅTTE  
Til batteriet AP eller AR og ladere.
Artikelnr.

0000 882 9702

575,-

Standard-
lader AL 101
230 V. Kompatibel med 
STIHL AP- og AK-batterier. 
Med driftstilstandsindikator 
(LED). Ledningsopvikling 
med velcrobånd. Kan  
monteres på væg.

Artikelnr.

4850 430 2520

350,-

Hurtig lader
Til STIHL batterier AP og 
AR. Høj ladestrøm til  
meget hurtig og skånsom 
opladning. Vægophæng i 
bunden af huset og kabel- 
tilbagetrækning, med drift-
stilstandsindikator (LED) og 
aktiv batteriafkøling.

AL 300

Artikelnr.

4850 430 5500

895,-

AL 500

Artikelnr.

4850 430 5700

1.295,-

TIP FRA FAGMANDEN

ADA 700

Dobbeltbatterikammeradapteren ADA 700 fås som 
tilbehør til den nye professionelle STIHL batteridrevne 
plæneklipper RMA 765 V. Den gør modellen kompatibel 
med AP-systemet. Batterikammeret har plads til to 
Lithium-Ion-batterier, der aflades efter hinanden.  
Vi anbefaler batterierne AP 300 og AP 300 S.

NYHED

ADA 700
Dobbeltbatterikammer-
adapter til brug af to 
AP-batterier, til RMA 765 V. 
AP-batterier medfølger ikke.

Artikelnr.

6909 400 9401

1.395,-

BATTERIDREVNE PRODUKTER34



HSA 94 R

FSA 130

BGA 100

HSA 94 T

KMA 130 R

Batteribælte med bæresele  
eller bæresystem

Bæltetaske AP  
med tilslutningsledning

AR 1000 
AR 2000 
AR 3000

AP 100 
AP 200 
AP 300 
AP 300 S 

Batteri-strømforsyning

Sæt stødpude 
til BGA 100, KMA 130 R, FSA 130

MASKINER MED  
tilslutningskabel og Bæresystem

Bæresystemer

Ophængsmuligheder

Sæt stødpude 
til BGA 100, KMA 130 R, FSA 130

Sæt stødpude 
til BGA 100, KMA 130 R, FSA 130

indbygget

Bæresystem AR L

AR 2000 L 
AR 3000 L

Tilslutningsledning  
til AR L-batterier

Tilslutningsledning  
til AR L-batterier

AR 2000 L 
AR 3000 L

Sæt

Adapter AP

Også til opladning af 
batteriet
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 Anbefalet batteri ①   De angivne arbejdstider pr. opLAdning og arealstørrelsen kan variere afh. af maskinens brug.
 Reduceret maskinydelse

AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S

Batterienergi (Wh) 94 187 227 281

Batteriladetider (min) kapacitet: 80 % / 100 % 

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

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

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

Arbejdstid pr. opladning (op til … min) ①

STIHL MSA 160 C-B – 42 50 62

STIHL MSA 200 C-B – 42 45 56

STIHL MSA 220 C-B NYHED – 42 45 48

Stihl MSA 161 T – 42 50 62

STIHL HTA 65 18 42 55 68

STIHL HTA 85 18 42 55 68

STIHL KMA 130 R 
(med FS-KM, trimmertråd) ②

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

STIHL KMA 130 R  
(med FS-KM, GRÆSKNIV) ②

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

STIHL FSA 65 30 60 75 93

STIHL FSA 85 18 36 45 56

STIHL FSA 90  
(med trimmertråd)

18 36 45 56

STIHL FSA 130  
(med GRÆSKNIV)

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

STIHL HSA 66 72 144 180 223

STIHL HSA 86 72 144 180 223

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

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

STIHL HLA 65 72 144 180 223

STIHL HLA 85 72 144 180 223

STIHL BGA 86 NYHED 11 17 21 26

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

STIHL KGA 770 84 168 210 260

STIHL TSA 230 7 14 18 22

BATTERIRÆKKEVIDDE (op til … m2) ①

STIHL  RMA 443 C / RMA 443 PC 240 420 500 620

STIHL RMA 448 PC 180 360 450 560

STIHL RMA 765 V – – 330 400

STIHL RMA 2 RP 240 420 500 620

BATTERIDREVNE PRODUKTER36



② Arbejdstider i kombination med andet KombiVærktøj findes under www.stihl.com/battery-life

③ Trin 1 – 3/4

AR 1000 AR 2000 AR 3000 NYHED AR 2000 L NYHED AR 3000 L

626 916 1.148 1.015 1.520

– – – – –

130 / 160 190 / 215 220 / 265 210 / 270 310 / 400

90 / 120 100 / 130 120 / 160 110 / 150 170 / 220

125 180 230 195 300

110 160 200 175 260

110 160 200 201 281

125 180 230 195 300

125 180 230 195 300

125 180 230 195 300

105 – 50 ③ 154 – 73 ③ 193 – 92 ③ 165 – 80 ③ 250 – 120 ③

201 – 104 ③ 294 – 153 ③ 368 – 191 ③ 315 – 165 ③ 430 – 240 ③

200 300 380 325 495

120 180 220 195 290

120 180 220 195 290

230 – 120 ③ 330 – 170 ③ 420 – 215 ③ 350 – 180 ③ 520 – 280 ③

450 660 800 715 1.040

450 660 800 715 1.040

380 – 320 ③ 550 – 450 ③ 700 – 570 ③ 550 – 480 ③ 900 – 740 ③

380 – 320 ③ 550 – 450 ③ 700 – 570 ③ 550 – 480 ③ 900 – 740 ③

450 660 800 715 1.040

450 660 800 715 1.040

57 84 105 90 140

225 – 45 ③ 300 – 60 ③ 395 – 75 ③ 320 – 65 ③ 510 – 95 ③

– – – – –

50 75 95 82 124

– – – – –

– – – – –

– – – 2.050 3.100

– – – – –
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FORBUNDET 
MED HINANDEN.  
ET STÆRKT 
TEAM.
ƒ

40 Smarte løsninger
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DIGITALE HJÆLPERE  
TIL PROFESSIONELLE 
ƒ

Teknik

STIHL CONNECT PRO 
Fuldt overblik, alle steder: Med STIHL 
connect pro har du altid adgang til data 
fra din maskinpark – online. Det gør 
maskinerne endnu mere tilgængelige. 
Effektiv flådestyring giver et endnu mere 
effektivt team.

Komfort

MOBILE APPS 
De smarte løsninger fra STIHL kan  
anvendes både på computer, smartphone 
og tablet. Du kan analysere, styre,  
administrere og planlægge dit arbejde, 
hvor og hvornår du vil – også på farten. 
STIHL appen gør det muligt.

 ENKEL INSTALLATION 
Alt hvad du har brug for, for at kunne 
udnytte vores smarte løsninger fuldt  
ud, er en internetforbindelse og en  
Bluetooth®-kompatibel smartphone eller 
tablet. De intuitive brugerflader gør 
betjeningen til en leg. Og hardwaren som 
STIHL Smart Connector er fastgjort og 
sat op på få minutter. 

Effektivitet

OPTIMEREDE ARBEJDSGANGE 
Med digital flådestyring, intuitiv dataregi-
strering og understøttende mobile apps 
får du det optimale ud af dit arbejde. Det 
sparer ressourcer og kostbar tid.

FULD GENNEMSIGTIGHED 
Med STIHL connect pro har du altid 
dine opgaver, maskiner og mange andre 
vigtige oplysninger på skærmen. Det 
letter ikke kun planlægningen, men også 
kommunikationen i teamet.

STIHL connect pro

Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.
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02 STIHL app

03 STIHL connect pro Portal

01 STIHL SMART CONNECTOR

STIHL CONNECT PRO 
FLÅDESTYRING SAT I SYSTEM

STIHL connect pro er udviklet til professionelle brugeres krav til 
flådestyringssystemer. Den cloudbaserede systemløsning er en del  
af vores digitale udvalg, STIHL connected, og giver et detaljeret 
overblik over hele maskinparken.

01  STIHL SMART CONNECTOR 
Din indgang til vores digitale univers hedder STIHL Smart  
Connector. Den placeres ganske enkelt på værktøjet og 
overfører via Bluetooth vigtige maskindata til tablet eller 
smartphone.

02  STIHL APP 
Når den er forbundet med STIHL Smart Connector modtager 
STIHL appen maskindata og overfører dem til STIHL connect 
pro-portalen. Praktisk: Du kan også kalde dataene frem direkte 
på mobiltelefonen via appen.

03  STIHL CONNECT PRO PORTAL 
Det digitale kontrolrum til effektiv maskinovervågning: Her kan 
du se ventende og forfaldne vedligeholdelsesopgaver samt 
tilgængelighed og placeringer af dine maskiner, analysere  
brugen af maskinerne, planlægge og administrere arbejde 
samt tilhørende ressourcer.  
https://connect.stihl.com

Tip fra fagmanden
 
STIHL Smart Connector kan i øvrigt også monteres på maskiner 
fra andre producenter. På den måde får du også glæde af STIHL 
connected i forbindelse med ”blandede flåder”.

①  Du kan læse hvilke maskiner STIHL connected kan anvendes ubegrænset med på www.stihl.DK/stihl-connected-faq.aspx

Vejl. udsalgspris inkl. moms

SMART CONNECTOR
Smart Connector kan sættes på benzin-, el- og batteriprodukter 
og giver dig via Bluetooth® 4,2 vigtige oplysninger om dit STIHL 
produkt. Smart Connector giver adgang til helt nye funktioner og 
tjenester – både i basisudgaven til produktstyring hjemme i haven 
med STIHL appen, og i STIHL connect pro-udgaven, hvor du med en 
portal kan administrere hele maskinparken.

PAKKE MED 1 STK.
250,-Artikelnr. 0000 400 4900
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SMART OPKOBLING
Jo flere maskiner, der anvendes, jo sværere er det at bevare  
overblikket. Med STIHL connect pro bliver det fremover lettere:  
På internetportalen kan du se, hvor længe dine maskiner har været  
i brug, og hvor de blev anvendt. Systemet fortæller dig også, 
hvornår dine maskiner skal serviceres. Og betjeningsvejledningen 
med vigtige oplysninger om brugen af dine STIHL maskiner ligger 
der også.

Du kan også koordinere dine medarbejdere og deres arbejde med 
den gratis STIHL connect pro-portal. I den forbindelse har medar-
bejderne endda mulighed for via deres app at reservere maskinernes 
driftstid til arbejdet. Det gør afregningen markant lettere.

Også kommunikationen med din STIHL forhandler bliver bedre 
med STIHL connected. Du kan sende serviceforespørgsler til din 
forhandler direkte fra systemet. Da serienumre og aktuel driftstid 
sendes i samme omgang, har din forhandler allerede adgang til de 
vigtigste data, inden dine maskiner kommer ind på værkstedet.

Intelligent flådestyring  
ƒ

Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.
 

AR 2000 L / AR 3000 L
RYGBÅRNE BATTERIER MED 
INTEGRERET BLUETOOTH®- 
INTERFACE

Det nye AR kan integreres i STIHL connect 
pro og administreres som en maskine: 
Ladetilstand, anvendelsesvarighed og 
serienumre kan ses i STIHL appen samt  
på STIHL connect pro-portalen.

Side

32
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DIGITALE HJÆLPERE  
TIL HAVEN  
ƒ

Teknik

AUTOMATISERING 
De smarte løsninger fra STIHL er en in-
telligent opgradering af arbejdet i haven. 
Ved hjælp af dem kan du let automatisere 
regelmæssigt forekommende opgaver.

OPKOBLING 
De forskellige smarte løsninger fra STIHL 
er kompatible med tilbud fra andre 
udbydere, hvilket giver endnu flere 
muligheder. 

Komfort

  HURTIG INSTALLATION 
Både produkterne såvel som de dertil 
hørende apps udmærker sig ved en  
nem installation og intuitiv betjening.

OVERVÅGNING OG STYRING 
PÅ AFSTAND 
Med de mobile applikationer har du altid 
fuldt overblik over dine STIHL havered-
skaber – uanset hvor du befinder dig. Du 
kan også styre din iMOW®, når du er på 
farten.

Effektivitet

 OPTIMEREDE PROCEDURER 
De intelligente løsninger optimerer det 
daglige havearbejde og giver værdifulde 
tips til have- og maskinpleje. Derudover 
gør de det muligt at kommunikere direkte 
med STIHL forhandleren.

RESSOURCEBESPARENDE 
BRUG 
De intelligente løsninger fra STIHL  
sparer ikke kun en masse tid, men også 
værdifulde ressourcer.

Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.
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STIHL APP

STIHL appen giver nyttige tips til havearbejdet, indeholder praktiske 
værktøjer som blandingsberegneren og letter kontakten med din 
STIHL forhandler. Når der er oprettet forbindelse til Smart Connector 
får du desuden overblik over dine redskabers driftsdata.

STIHL CONNECT 
BANEBRYDENDE HAVE-  
OG REDSKABSPLEJE 

Tips til havepleje, forenklet kontakt til din STIHL forhandler og  
forbedret overblik over projekter i din have: STIHL connect med 
STIHL appen som central systemkomponent hjælper private brugere 
i forbindelse med havepleje og vedligeholdelse af redskaber.

STIHL connect

Vejl. udsalgspris inkl. moms

I forbindelse med:

SMART CONNECTOR
Smart Connector kan sættes på benzin-, el- og batteriprodukter 
og giver dig via Bluetooth® 4,2 vigtige oplysninger om dit STIHL 
produkt. Smart Connector giver adgang til helt nye funktioner og 
tjenester – både i basisudgaven til produktstyring hjemme i haven 
med STIHL appen, og i STIHL connect pro-udgaven, hvor du med en 
portal kan administrere hele maskinparken.

PAKKE MED 1 STK.
250,-Artikelnr. 0000 400 4900

iMOW® ROBOT-
PLÆNEKLIPPER
INTELLIGENT PLÆNEPLEJE

Automatisk, kompakt og styret via app: 
Den intelligente løsning til velplejede 
plæner.

Side

133

SMARTE LØSNINGER 45

2



MOTORSAVE OG TELESKOPSAVE46



LØS ALLE  
OPGAVER. MED 
VORES HJÆLP.
ƒ

49 Benzinmotorsave

59 Batteridrevne  

motorsave

61 Elektriske motorsave

63 TILBEHØR TIL  

MOTORSAVE 

66  Teleskopsave  

og tilbehør

3

47MOTORSAVE OG TELESKOPSAVE



Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om motorsave 
ƒ

10  Enkel kædestramning

09  Ekstremt nem start

07  Ledskånende start

03 Altid fuld ydelse

05 Meget enkel betjening04  Nøjagtig dosering af oliemængden

02  Lang  
levetid

06 Ubesværet start

08  Enkel tankning

08 Enkel tankning

01  Begrænset  
vedligehold

Teknik

01  LONG-LIFE LUFTFILTERSYSTEM  
MED FORFILTRERING 
Sammenlignet med traditionelle luftfiltersystemer opnås der en 
betydelig længere filterlevetid.

02  HD2-FILTER  
Holder også fint støv væk fra motoren – det giver endnu  
længere levetid. Rengøres ganske enkelt ved at skylle det.

03  STIHL M-TRONIC (M)  
Kræver kun én startposition på kombigrebet til koldstart. Giver 
mulighed for fuld gas umiddelbart efter starten. Beregner den 
nødvendige mængde brændstof og tilfører den efter behov.

04  MÆNGDEREGULERBAR OLIEPUMPE    
Gør det muligt for brugeren at indstille en nøjagtig dosering af 
den tilførte oliemængde.

05  STIHL INJECTION (i)  
”i” står for det bedste forhold mellem ydelse og vægt, et  
kompakt design og en optimal motorydeevne. Betjeningen  
er nemmere end nogensinde før. Kombigrebet er væk –  
der slukkes ved blot at trykke på ”Stop”.

Komfort

06  DEKOMPRESSIONSVENTIL 
Reducerer den nødvendige kraft til overvindelse af motorkom-
pressionen og gør det lettere at starte motorsaven.

07  STIHL ELASTOSTART  
Det særlige starthåndtag sikrer en ensartet startprocedure 
uden rykvise kraftimpulser.

08  VÆRKTØJSFRIT TANKDÆKSEL 
Giver hurtig og ukompliceret åbning og lukning af tankdækslet 
uden brug af værktøj.

09  STIHL EASY2START (E) 
Sikrer en komfortabel og skånsom start, uden at det er  
nødvendigt at rive i snoren. En fjeder mellem startsnorspole  
og krumtapaksel hjælper ved opstarten af motoren.

10  STIHL VÆRKTØJSFRI KÆDESTRAMNING (B) 
 Med STIHL værktøjsfri kædestramning strammes kæden  
hurtigt og nemt, helt uden brug af værktøj og uden kontakt 
med den skarpe savkæde. Løsn blot kædehjulsdækslet, og  
drej på stillehjulet, indtil den optimale spænding er nået. 
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

B = Værktøjsfri kædestramning

① Vægt utanket, uden sværd og kæde

Benzinmotor-
save til HJEM  
OG FRITID
ƒ

•    Til private brugere og håndværkere

•  Fremragende til brændesavning

•  Til havepleje

• Til fældning af mindre træer

•   Til byggeri med træ

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

Begyndermodel til brændesavning. Enkel betjening takket være 
kombigreb.

Sværdlængde  30 cm

1.595,-Artikelnr. 1130 200 0299

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

Moderne sav til brændesavning og havepleje. Kædestramning fra 
siden til sikker og enkel justering af kæden, long-life-luftfiltersystem 
forebygger for tidlig tilsmudsning af luftfilteret.

Sværdlængde  30 cm

1.995,-Artikelnr. 1139 200 0177

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

Begyndermodel til brændesavning med bedre ydeevne end MS 170 
og kædestramning i siden til sikker og enkel justering af kæden.  
35 cm-version til skæring af meget tykke grene. 

Sværdlængde  35 cm

2.195,-Artikelnr. 1130 200 0501
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt utanket, uden sværd og kæde

B = Værktøjsfri kædestramning
E = Easy2Start

MS 181 C-BE
31,8 cm3 • 1,5 kW / 2,0 hk • 4,6 kg ①

STIHL Easy2Start muliggør enkel start. Værktøjsfri kædestramning. 
Velegnet til brændesavning samt til fældning af mindre træer.  
Metalbarkstød til enkel og præcis føring af saven i snittet.

Sværdlængde  35 cm

2.495,-Artikelnr. 1139 200 0161

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

Allround motorsav, velegnet til savning af brænde i skoven.  
Kædestramning fra siden. Robust og med lang levetid.

Sværdlængde  35 cm

4.095,-Artikelnr. 1143 200 0251

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

Meget velegnet til brændesavning. Kædestrammer i siden til enkel 
og sikker efterstramning af kæden, long-life-luftfiltersystem til lange 
rengøringsintervaller, værktøjsfrie tankdæksler til enkel og sikker 
tankning.

Sværdlængde  35 cm

3.695,-Artikelnr. 1143 200 0217

NYHED

MS 151 C-E
23,6 cm3 • 1,1 kW / 1,5 hk • 2,8 kg ①

Meget let STIHL motorsav til savning af brænde samt til træpleje 
og udtynding. Er ergonomisk og nem at betjene. Skånsom start 
takket være den manuelle brændstofpumpe og STIHL Easy2Start. 
1/4"-PM3-savkæde, som er nem at føre,og som giver et præcist 
snitmønster. Ny 2-MIX-motor giver højere snitydelse.

Sværdlængde  30 cm

3.595,-Artikelnr. 1146 200 0055

NYHED

MS 194 C-E
31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 3,6 kg ①

Let STIHL motorsav til træpleje og udtynding samt til savning af 
brænde. STIHL Easy2Start og brændstofpumpe muliggør enkel og 
ubesværet motorstart. Med 3/8"-PM3-savkæde. Højere skæreydel-
se ved lavere brændstofforbrug takket være den nye 2-MIX-motor.

Sværdlængde  35 cm

2.595,-Artikelnr. 1137 200 0333

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264

 

Komforttegnet C  
i produktnavnet:

Mange STIHL maskiner er som standard udstyret med 
særlige komfortdetaljer, der kan kendes på bogstavet 
C i produktnavnet, f.eks. MS 211 C-BE. Her står E for 
STIHL Easy2Start og B for værktøjsfri kædestramning.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Benzinmotor-
save til  
landbrug og 
haveanlæg
ƒ 

•   Til landmænd, håndværkere og  
landskabsgartnere

•  Til savning af brænde, til landskabspleje 
og til savning i træ til byggeri

MS 271
   

50,2 cm3 • 2,6 kW / 3,5 hk • 5,6 kg ①

Til fældning af brændetræ. Long-life-luftfiltersystem sikrer lang 
filterlevetid, værktøjsfrie tankdæksler til sikker og enkel tankning, 
hurtig serviceadgang takket være motorskjold i én del. Med svær-
det Light 04 i innovativt design samt ny .325"-RM Pro savkæde, der 
giver højere skæreydelse.

Sværdlængde  35 cm

4.495,-Artikelnr. 1141 200 0666

MS 391
   

64,1 cm3 • 3,3 kW / 4,5 hk • 6,2 kg ①

Velegnet til fældning af brændetræ og byggeri med træ. Med 
long-life-luftfiltersystem til ekstremt lang filterlevetid samt  
dekompressionsventil til ubesværet startprocedure.

Sværdlængde  37 cm

6.195,-Artikelnr. 1140 200 0211
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Vægt utanket, uden sværd og kæde

Benzinmotor-
save til 
 skovbrug
ƒ

•   Kraftfuld og udholdende 

•  Klar til alle professionelle udfordringer 

•  Til alt arbejde i skoven som f.eks. fæld-
ning af træer, afgrening og afkortning 

•  Høj ydeevne, lav vægt og masser af  
arbejdskomfort

•  Mange modeller er som standard ud-
styret med M-Tronic

MS 201 C-M
   

35,2 cm3 • 1,8 kW / 2,4 hk • 3,9 kg ①

Den letteste professionelle motorsav fra STIHL, ideel til afgrenings-
arbejde. M-Tronic sikrer optimal motorydelse. Enkel start takket 
være kun én startposition. Integreret møtrik på kædehjulets dæksel, 
3/8"-PS-savkæde for en meget høj skæreydelse.

Sværdlængde  30 cm

6.295,-Artikelnr. 1145 200 0275

MS 241 C-M
   

42,6 cm3 • 2,3 kW / 3,1 hk • 4,5 kg ①

Meget velegnet til udtynding. Som standard udstyret med M-Tronic. 
Long-life luftfiltersystem med HD2-filter for lange rengøringsinter-
valler, integreret møtrik på kædehjulets dæksel, 3/8"-PS-savkæde 
for en meget høj skæreydelse.

Sværdlængde  35 cm

4.995,-Artikelnr. 1143 200 0258

Flere versioner: MS 241 C-M VW 

Se tabellen på side 68
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B = Værktøjsfri kædestramning V = Elektrisk forvarmet karburator
M = M-Tronic W = Elektrisk håndtagsvarme

MS 261 C-M
   

50,2 cm3 • 3,0 kW / 4,1 hk • 4,9 kg ①

Velegnet til arbejde i let til middelsvært træ. Enkel start takket 
være én startposition og stopknapfunktion. Long-life luftfiltersystem 
med HD2-filter for lange rengøringsintervaller, integreret møtrik på 
kædehjulets dæksel. Med sværdet Light 04 i innovativt design samt 
ny .325"-RS Pro-savkæde, der giver højere skæreydelse.

Sværdlængde  35 cm

5.795,-Artikelnr. 1141 200 0646 

Sværdlængde  40 cm

5.895,-Artikelnr. 1141 200 0647

Flere versioner: MS 261 C-M VW 

Se tabellen på side 68

MS 362 C-M
   

59,0 cm3 • 3,5 kW / 4,8 hk • 5,6 kg ①

Velegnet til arbejde i middelsvært træ. Long-life-luftfiltersystem 
med HD2-filter sikrer en meget effektiv filtervirkning, M-Tronic  
for konstant optimal motorydelse, enkel start takket være en  
startposition og en stopknapfunktion, integrerede møtrikker i  
kædehjulsdækslet forenkler kædeskift.

Sværdlængde  45 cm

6.695,-Artikelnr. 1140 200 0497

Flere versioner: MS 362 C-M VW 

Se tabellen på side 68

TIP FRA FAGMANDEN
HD2-filteret i vores motorsave sørger for en kon-
stant ydelse – også under stor belastning. Det yderst 
finporede filtermateriale holder også meget fint 
støv og snavs væk fra motoren. For at rengøre det 
skal du sprøjte STIHL Varioclean på det afmontere-
de HD2-filter. Lad det virke i kort tid, skyl derefter 
filteret igennem med varmt vand, og lad det derefter 
tørre. Så er det klar til brug igen.

 EGENSKABER OG  
INFORMATIONER

STIHL LOGO OG  
TYPEBETEGNELSE

GRAFIKELEMENTER

 

Nyt sværddesign

Light 04 er den første model af STIHL sværd med det 
nye navn og innovative design. Det nye Light 04 har 
en særlig form. Dermed får du glæde af forbedret ba-
lance og mindre udmattende savearbejde – den slanke 
form gør det op til 200 g lettere end de eksisterende 
sværd. Det gør det lettere at manøvrere under  
skæringen og giver dermed smidigt arbejde med  
motorsaven. Og det nye design ser ikke bare godt  
ud: Du kan aflæse information om egenskaber  
og funktioner direkte på sværdet. På den måde kan  
du altid finde den rigtige kombination af sværd og 
kæde til din STIHL motorsav. Light 04 er dog kun 
begyndelsen – i fremtiden kan du glæde dig til flere 
sværd med nyt navn og design.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms M = M-Tronic ① Vægt utanket, uden sværd og kæde
¡ = STIHL Injection ② MED ROLLOMATIC ES LIGHT SVÆRD
V = Elektrisk forvarmet karburator ② Vægt uden ledning, og kædeolie, Inkl. sværd og kæde
W = Elektrisk håndtagsvarme

MS 462 C-M VW
   

72,2 cm3 • 4,4 kW / 6,0 hk • 6,1 kg ①

Den letteste højtydende sav i 70 cm3-slagvolumenklassen. Ekstremt 
let at håndtere med fremragende acceleration. Til fældning og be-
skæring af middelsvære til svære træer. Som standard udstyret med 
M-Tronic, mængderegulerbar oliepumpe med høj ydeevne til store 
gennemstrømningsmængder og HD2-filter med meget god filter-
funktion. Faste møtrikker på kædehjulet gør det nemmere at udskifte 
kæden, værktøjsfrie tankdæksler til enkel og sikker tankning.

Sværdlængde  50 cm ②

9.195,-Artikelnr. 1142 200 0029

MS 661 C-M W
   

91,1 cm3 • 5,4 kW / 7,3 hk • 7,5 kg ①

Konkurrencesaven fra STIHL TIMBERSPORTS®. Sav til kraftige 
træer og de mest krævende anvendelser i skovbruget. M-Tronic ga-
ranterer altid en optimal motorydeevne, enkel start takket være én 
startposition og stopknapfunktion. Mængderegulerbar oliepumpe 
med høj ydeevne til store gennemstrømningsmængder, HD2-filter 
med meget god filterfunktion. Bekvem grebopvarmning.

Sværdlængde  71 cm ②

10.195,-Artikelnr. 1144 200 0012

Flere versioner: MS 661 C-M 

Se tabellen på side 68

 

TIP FRA FAGMANDEN

STIHL Injection står for det bedste forhold mellem 
ydelse og vægt i forbindelse med et kompakt design, 
dvs. højere ydeevne ved samme vægt og volumen.  
De indbyggede sensorer og genkendelse af driftsmøn-
ster på MS 500i garanterer en optimal motorydeevne 
og acceleration under alle anvendelsesbetingelser.

MS 880
   

121,6 cm3 • 6,4 kW / 8,7 hk • 10,0 kg ①

Verdens stærkeste standardmotorsav! Dekompressionsventil  
og STIHL ElastoStart sikrer ubesværet start af motorsaven,  
HD2-filteret garanterer lang filterlevetid, værktøjsfrie  
tankdæksler til enkel og sikker påfyldning af forbrugsstoffer.

Sværdlængde  Uden sværd og kæde

11.195,-Artikelnr. 1124 011 3016

MS 500¡ W
   

79,2 cm3 • 5,0 kW / 6,8 hk • 6,3 kg ①

Den første motorsav med elektronisk brændstofindsprøjtning STIHL  
Injection. Markedets bedste forhold mellem ydeevne og vægt. Perfekt 
til fældning og forarbejdning af træer takket være det lette design 
og den fremragende acceleration. Optimeret barkstød, HD2-filter 
med meget god filterfunktion, faste møtrikker på kædehjulsdækslet 
og værktøjsfrit filterdæksel, mængderegulerbar pumpe med høj  
ydeevne til store gennemstrømningsmængder, værktøjsfri tank-
dæksler til enkel og sikker påfyldning af forbrugsstoffer..

Sværdlængde  50 cm ②

10.795,-Artikelnr. 1147 200 0003
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B = Værktøjsfri kædestramning
E = Easy2Start

MOTORSAVE MED 
HÅRDMETALSAV-
KÆDER
ƒ

•  Til lejlighedsvise og  
professionelle brugere

• Hårdmetalsavkæder, som holder  
sig skarpe op til ti gange længere

• Særlig egnet til urent træ

MS 211 C-BE med savkæden Duro 3
35,2 cm3 • 1,7 kW / 2,3 hk • 4,6 kg ①

Long-life-luftfiltersystem med god filterlevetid, værktøjsfrie tank-
dæksler til sikker og enkel tankning, som standard udstyret med 
hårdmetalsavkæden Duro 3 og dermed egnet til anvendelse i træ 
med urenheder.

Sværdlængde  35 cm

2.895,-Artikelnr. 1139 200 0256

DURO HÅRDMETALSAVKÆDER

Betegnelsen Duro står for vores hårdmetalsav-
kæder. De er udviklet til urent træ, og forbliver 

skarpe op til ti gange længere, ved lejlighedsvis 
kontakt med jord, end konventionelle savkæder.

Side

76
HÅRDMETALSAVKÆDER

Holder sig skarp op til ti gange længere 

end konventionelle savkæder.

MSE 250 med savkæden Duro 3
230 V • 2,5 kW • 4,6 kg ③

Den stærkeste elektriske STIHL motorsav til krævende opgaver i  
forbindelse med træbyggeri. Som standard udstyret med hårdmetalsav-
kæden 3/8" RD3 og fuldelektronisk styring af motorfunktionerne  
sikrer også en konstant høj snitydelse under belastning. Kædestramning  
i siden, softgreb til behageligt arbejde, værktøjsfrit olietankdæksel til 
enkel og sikker påfyldning af kædeolie, LED-overbelastningssikring.

Sværdlængde  37 cm

4.595,-Artikelnr. 1210 200 0018
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Easy2Start T = Tophåndtag
M = M-Tronic

NYHED

MS 151 TC-E
23,6 cm3 • 1,1 kW / 1,5 hk • 2,8 kg ①

Den letteste beskæringssav  ③ fra STIHL. Perfekt til alsidige  
træplejeopgaver, f.eks. fjernelse af dødt træ, kronepleje og  
fjernelse af skud fra stammer og grene. Manuel brændstofpumpe 
og STIHL Easy2Start garanterer enkel start. Som standard med 
1/4"-PM3-savkæde, der giver et fint snit. Ny 2-MIX-motor giver 
højere skæreydelse.

Sværdlængde  25 cm 

4.095,-Artikelnr. 1146 200 0056

NYHED

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

Allround beskæringssav ③ fra STIHL. Til forskellige opgaver som  
kronepleje, fjernelse af dødt træ og fjernelse af skud fra stammer  
og grene. Med 3/8"-PM3-savkæde, der giver et fint snit. Højere 
skæreydelse takket være den nye 2-MIX-motor.

Sværdlængde  30 cm

3.195,-Artikelnr. 1137 200 0320

Beskæringssave
ƒ

•  Lette specialmotorsave til uddannede  
brugere (arborister)

•  Til beskæring af grene og  
tilbageskæring af kroner 

• Med præcise føringsegenskaber

• Optimal ergonomi

•  Batteridrevet motorsav til anvendelse  
i støjfølsomme omgivelser
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① Vægt utanket, uden sværd og kæde ④ MED ROLLOMATIC ES LIGHT SVÆRD
② Vægt uden batteri, med sværd og kæde ⑤ Inkl. sværd og kæde
③  Specialudviklet til beskærings- og kLAtrearbejde for  

effektivt arbejde til uddannede brugere (arborister)
⑥ SymbolforkLAring på side 335

MS 201 TC-M
   

35,2 cm3 • 1,8 kW / 2,4 hk • 3,7 kg ①

Højtydende STIHL beskæringssav ③. Som standard udstyret med  
den nye udgave af M-Tronic med kalibreringsfunktion, til optimal  
motorydelse allerede fra starten, integreret møtrik i kædehjuls-
dækslet, letvægtssværdet reducerer den samlede vægt.

Sværdlængde  30 cm ④

6.495,-Artikelnr. 1145 200 0270

MSa 161 T
   ⑥ 

36 V • 2,5 kg ②

Let og professionel batteridrevet beskæringssav ③ til anvendelse i 
støjfølsomme omgivelser. Med 1/4"-PM3-savkæde til et fint snit og 
en høj snitydelse, optimeret betjeningskoncept, faste møtrikker på 
kædehjulsdækslet

MSA 161 T UDEN BATTERI OG LADER ⑤

Sværdlængde  30 cm ④

3.095,-Artikelnr. 1252 200 0068
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Vægt utanket, uden sværd og kæde
R = Redningssav
M = M-Tronic

Redningssav
ƒ

•  Til redningsindsats og  
brandbekæmpelse 

•  Specialsavkæde med pansring  
i hårdmetal 

•  Enormt kraftoverskud til de hårde 
 udfordringer

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

Til redningsarbejde og brandbekæmpelse, hurtig justering til enkel 
fastgørelse af snitdybdebegrænseren, M-Tronic til garanteret  
optimal motorydeevne, HD2-filter med meget god filterfunktion,  
stort startgreb og dekompressionsventil til enkel og sikker start, 
specialsavkæde armeret med modstandsdygtige plader af hårdmetal.

Sværdlængde  50 cm

12.595,-Artikelnr. 1142 200 0025

TIP FRA FAGMANDEN

De specielle redningssave benyttes i modsætning til 
 almindelige motorsave oftest til såkaldte stiksnit. Ved   
stiksnit føres spidsen af sværdet ind i materialet, der 
skal skæres i. Ved hjælp af en skæredybdebegrænser 
kan den ønskede skæredybde fastlægges helt præcist.

Brandchaps Firefighter
Chaps, udviklet i samarbejde med redningstjenesterne. Til brug på  
alarmstedet, hvor man hurtigt skal iføres en snitbeskyttende for-
stærkning. Sikkerhedschaps i henhold til EN 381, beskyttelsesklasse 
2 (=̂ 24 m/s), Design A. Linning og ben clipses hurtigt på med 
spænder. Udført i brandhæmmende materiale. Farve grå. Unisex 
størrelse, der passer de fleste mennesker.

CHAPS, BESKYTTELSESKLASSE 2, DESIGN A (EN 381)
Størrelse   Størrelse one size

2.195,-Artikelnr. 7001 884 0817
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B = Værktøjsfri kædestramning
② Vægt uden batteri, med sværd og kæde
③ Inkl. sværd og kæde
④ SymbolforkLAring på side 335

Batteridrevne 
motorsave
ƒ

•  Til private brugere, landskabsplejere 
og håndværkere 

•  Ideelle til anvendelse i støjfølsomme 
 områder og lukkede rum 

•  Til brændesavning og havepleje

MSA 120 C-B
  ④  

36 V • 2,7 kg ②

Let batteridrevet motorsav til beskæring af mindre buske og træer 
samt enkle håndværksopgaver. Softgreb, hurtig og let værktøjsfri  
kædestramning, olietank med transparent tankdæksel og stor  
skæreydelse med 1/4"- PM3-savkæde.

MSA 120 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  30 cm

1.695,-Artikelnr. 1254 011 5874

MSA 120 C-B KOMPLET INKL. AK 20 OG AL 101 ③

Sværdlængde  30 cm

2.295,-Artikelnr. 1254 011 5888

MSA 140 C-B
  ④  

36 V • 2,6 kg ②

Let batteridrevet motorsav til pleje af havens grønne arealer samt 
enkle håndværksopgaver. 25 % højere skæreydelse sammenlignet 
med MSA 120 C-B. Softgreb, hurtig og nem værktøjsfri kædestram-
ning, olietank med transparent tankdæksel, stor skæreydelse med 
1/4"- PM3-savkæde.

MSA 140 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  30 cm

1.995,-Artikelnr. 1254 011 5844

MSA 140 C-B KOMPLET INKL. AK 30 OG AL 101 ③

Sværdlængde  30 cm

2.795,-Artikelnr. 1254 011 5858

Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FREMGÅR FRA SIDE 8
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ①  SymbolforkLAring på side 335
② Vægt uden batteri, med sværd og kæde

B = Værktøjsfri kædestramning ③ Inkl. sværd og kæde

MSA 200 C-B
   ① 

36 V • 3,3 kg ②

Batteridrevet motorsav med høj ydelse til anvendelse i støjfølsomme 
omgivelser, kræver ikke høreværn. 44 % større skæreydelse i 
forhold til den tidligere model, STIHL værktøjsfri kædestramning, 
værktøjsfrit tankdæksel, med 1/4"-PM3-savkæde for et fint snit og 
en høj skæreydelse. 

MSA 200 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  30 cm

3.195,-Artikelnr. 1251 200 0112

NYHED

MSA 220 C-B
  ①

36 V • 3,6 kg ②

Alsidig batteridrevet motorsav. 20 % højere skæreydelse sammen-
lignet med MSA 200 C-B. Den høje ydeevne samt det professio-
nelle skæreudstyr giver mange forskellige anvendelsesmuligheder, 
f.eks. fældning, afgrening, afkortning eller byggeri med træ. Praktisk, 
ergonomisk og let at betjene. STIHL værktøjsfri kædestramning, 
værktøjsfrit tankdæksel, med 3/8"-PS3-savkæde for meget høj  
skæreeffekt, barkstød af metal. 

MSA 220 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  35 cm

3.395,-Artikelnr. 1251 200 0123

Side

320
FUNCTION SENSOTOUCH   
DEN SMARTE ARBEJDSHANDSKE

Din smartphone eller tablet er også med, når du 
arbejder med saven. Med handsken FUNCTION 
SensoTouch kan du uden problemer betjene alle  
touchoverflader, uden at skulle tage handsken af.

MSA 160 C-B
   ① 

36 V • 3,1 kg ②

Batteridrevet motorsav til anvendelse i støjfølsomme omgivelser, 
kræver ikke høreværn. 17% højere skæreydelse i forhold til den 
tidligere model, STIHL værktøjsfri kædestramning, værktøjsfrit tank-
dæksel, 1/4"-PM3-savkæde for et fint snit og en høj skæreydelse. 

MSA 160 C-B UDEN BATTERI OG LADER ③

Sværdlængde  30 cm

2.595,-Artikelnr. 1250 200 0115
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④ Vægt uden ledning, og kædeolie, Inkl. sværd og kæde

MSE 141
230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ④

Let og håndterbar elektrisk motorsav med god skæreevne. God 
ergonomi, der sparer på kræfterne, kædestrammer i siden for sikker 
og let kædespænding, kædebremse, olietank med transparent 
inspektionsvindue og overbelastningsbeskyttelse.

Sværdlængde  35 cm

1.295,-Artikelnr. 1208 200 0305

MSE 170
230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ④

Elektrisk motorsav med god skæreydelse. Fremragende ergonomi 
til ubesværet arbejde, softgreb til fast greb og behageligt arbejde, 
værktøjsfrit olietankdæksel til enkel og sikker påfyldning af kæde-
olie samt overbelastningssikring.

Sværdlængde  35 cm

1.695,-Artikelnr. 1209 200 0004

MSE 190 C-B
230 V • 1,9 kW • 3,8 kg ④

Meget velegnet til brændesavning. Fremragende ergonomi til  
ubesværet arbejde, STIHL hurtigkædestramning til nem og 
hurtig justering af kæden uden værktøj, softgreb til fast greb og 
behageligt arbejde, værktøjsfrit olietankdæksel til enkel og sikker 
påfyldning af kædeolie, overbelastningssikring.

Sværdlængde  35 cm

2.095,-Artikelnr. 1209 200 0001

Elektriske  
motorsave
ƒ

•  Til lejlighedsvise brugere,  
hånd værkere og landmænd

•  Til arbejde omkring huset

•  Stærke elektromotorer med høj 
skæreydelse 

•  Praktiske udstyrsdetaljer 

•  Nem at starte med et tryk på en knap
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt uden ledning, og kædeolie, Inkl. sværd og kæde

B = Værktøjsfri kædestramning

MSE 250
230 V • 2,5 kW • 4,6 kg ①

Den stærkeste elektriske STIHL motorsav til krævende opgaver i 
forbindelse med træbyggeri. 3/8"-RS3-savkæde og fuldelektronisk 
styring af motorfunktionerne sikrer også en konstant høj snitydelse 
under belastning. Kædestramning i siden, softgreb til behageligt 
arbejde, værktøjsfrit olietankdæksel til enkel og sikker påfyldning af 
kædeolie, LED-overbelastningssikring.

Sværdlængde  37 cm

4.295,-Artikelnr. 1210 200 0005

MSE 230 C-B
230 V • 2,3 kW • 4,1 kg ①

Stærk elektrisk motorsav til træbyggeri. STIHL hurtigkædestram-
ning til nem og hurtig justering af kæden uden værktøj, softgreb til 
behageligt arbejde, værktøjsfrit olietankdæksel til enkel og sikker 
påfyldning med kædeolie, LED-overbelastningssikring.

Sværdlængde  35 cm

2.695,-Artikelnr. 1209 200 0003
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②  Fra MS 261 og op
③  Til MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
④  Til MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
⑤  Til MS 150, MS 201

Tilbehør til  
motorsave
ƒ

• Gør arbejdet lettere 

•  Kædebeskyttelse til forskellige 
 skærelængder 

• Motorsavskuffert til   let transport

•  Værktøjer og savbukke 

•  Mere tilbehør fra side 274

Motorsavs-
kuffert
Til opbevaring og transport 
af alle batteri- og benzin- 
drevne motorsave med  
skærelængder på op til  
45 cm (ikke til elektriske 
motorsave eller de  
benzindrevne motorsave  
MS 462 C-M, MS 500i,  
MS 661 C-M og MS 880).

Artikelnr.

0000 900 4008

585,-

Kombinøgle
Anvendes til efterstramning 
af kæden og til udskiftning af 
kæde, sværd og tændrør.

NØGLEBREDDE 19 ②

Artikelnr.

1142 890 3400

NØGLEBREDDE 19 – 13 ③

Artikelnr.

1129 890 3401

NØGLEBREDDE 19 – 16 ④

Artikelnr.

0000 890 3400

NØGLEBREDDE 16 OG 13 ⑤

Artikelnr.

0000 890 3402

110,-

Multi-
funktions-
værktøj
Godt multifunktionsværktøj 
med komfortabel adgang til 
alle nødvendige værktøjer. 
Flad 3,5 mm skruetrækker  
til karburatorindstillinger 
og rengøring af not, Torx®- 
skruetrækker TX 27 og  
kombiskruenøgle til tændrør 
og omløbermøtrik.

MT 1, NØGLEBREDDE 19 – 13 ③

Artikelnr.

0000 882 6500

MT 2, NØGLEBREDDE 19 – 16 ④

Artikelnr.

0000 882 6501

200,-

Motorsavs-
kasse
Rummelig kasse med meder 
i bunden og indvendige rum 
til værktøj. Til motorsave 
op til MS 362 med 37 cm 
sværd.

83 x 30,5 x 33,5 cm

Artikelnr.

7001 882 8701

1.400,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

①  Artikelnr. på sværd fremgår af oversigten fra side 80
② Også til 3005 000 4721/50 cm

Kædebeskyt-
tere til  
beskærings-
save
Låses fast i kædehjuls-
dækslet, så den ikke tabes. 
Barkstødet dækkes. Til  
MS 193 T, MS 194 T,  
MS 200 T og MS 201 TC-M.

OP TIL 35 CM SKÆRELÆNGDE

Artikelnr.

0000 792 9160

65,-

Savbuk i træ
Let udførelse. Til komfortabel 
brændesavning, belastning 
maks. 70 kg.

Artikelnr.

0000 881 4602

475,-

Kæde-
beskyttel ses-
forlænger
30 cm lang, til sværd  
på mere end 90 cm.

Artikelnr.

0000 792 9140

30,-

Forbrugsstoffer,  
håndværktøj  
og skovtilbehør

FREMGÅR FRA SIDE 264 OG 274
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Sværdbeskytterlængde

Op til 25 cm 30,- 0000 792 9170

Op til 35 cm 30,- 0000 792 9171 0000 792 9172

Op til 37 cm 30,- 0000 792 9174

Op til 45 cm 35,- 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

Op til 55 cm 35,- 0000 792 9176 ②

Op til 63 cm 40,- 0000 792 9177 0000 792 9177

Op til 75 cm 40,- 0000 792 9178 0000 792 9178

Op til 90 cm 50,- 0000 792 9179 0000 792 9179

Laser 2-i-1 
med holder
Fælderetningsviser og  
opskæringshjælpemiddel i 
ét. Til tilskæring af korte  
træstykker uden omstændig 
måling og som fælde- 
retningsviser til kontrol  
af snit i fælderetning.  
Demonstrationsvideo  
på DVD medfølger. Passer 
til motorsav MS 171 – MS 291 
(ikke modeller med elektrisk 
håndtagsvarme, W).

Artikelnr.

7001 200 0017

850,-
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TIP FRA FAGMANDEN

LASER 2-I-1

I tillæg til fældemarkeringen, der på STIHL motorsave 
forløber over ventilatorhuset, skjoldet og kædehjulsdæk-
slet, giver en laserstråle vist på jorden mulighed for en 
endnu mere effektiv styring af faldretningen. Derudover 
kan du bruge Laser 2-i-1 som tidsbesparende opskæ-
ringshjælpemiddel ved brændesavning.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Easy2Start

Teleskopsave, 
stangsav og 
tilbehør
ƒ

•  Fås som benzin- eller batteridrevet

•  Til udtynding af bevoksninger

•  Til beskæring af frugttræer i stor højde

•  Op til fem meters rækkevidde

•  Rygbæresystem til arbejde, hvor der 
skal spares på kræfterne

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

Grensav med optimalt vægt-/ydelses forhold. Til krævende beskæ-
ringer indenfor frugtavl og professionelt forstarbejde. Let, kompakt 
drev, sikringsmøtrik på kædehjulsdækslet, maksimal skæreydelse 
med 1/4"-PM3-savkæde, 4-MIX® motor med forenklet startsystem. 
Det lette teleskopskaft i firkantprofil giver god ergonomi og sty-
ringsstivhed. Samlet længde 270–390 cm.

Artikelnr. 4182 200 0149 7.795,-

 te
le

sk
op

is
k 

HTA 65
   ③ 

36 V • 3,4 kg ②

Særligt let og stærk batteridrevet stangsav til pleje af grundstykker, 
frugtavl og professionel træpleje. Praktisk, let at styre, med 1/4" 
PM3-savkæde til særlig præcis snitlægning og god skæreydelse,  
få vibrationer og lavt støjniveau til anvendelse i byområder.  
Kædestramning i siden og sikringsmøtrik på kædehjulsdækslet,  
samlet længde 240 cm. 

HTA 65 UDEN BATTERI OG LADER ④

3.995,-Artikelnr. 4857 200 0031
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① Vægt utanket, uden sværd og kæde ④ Inkl. sværd og kæde
② Vægt uden batteri, med sværd og kæde  
③  SymbolforkLAring på side 335

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264

Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FREMGÅR FRA SIDE 8

HTA 85
   ③ 

36 V • 4,9 kg ②

Batteridrevet teleskopsav til frugtavl og professionel træbeskæring 
med teleskopskaft. Let og stærk, med 1/4" PM3-savkæde til særlig 
præcis påbegyndelse af snittet og god skæreydelse, begrænsede 
vibrationer og lavt støjniveau til anvendelse i byområder. Kædest-
ramning i siden og møtrik på kædehjulsdækslet, der ikke kan tabes, 
samlet længde 270 – 390 cm. 

HTA 85 UDEN BATTERI OG LADER ④

4.595,-Artikelnr. 4857 200 0007

 te
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k 

Rygbære-
system RTS
Til længerevarende arbejds-
opgaver. Kan tilpasses 
kropsstørrelse. Man arbejder 
kraftbesparende og ergo-
nomisk. Med klemme til 
teleskopskaft og kroge til 
nem fastgørelse og hurtig 
frakobling af enheden. 
Passer til HT 131, HT 133, 
HTA 85, KombiMotorer med 
HT-KM eller HL-KM 145°  
(ikke til KMA 130 R),  
HL 94 C-E (ikke til  
HL 94 KC-E), HLA 65 og 
HLA 85.

Artikelnr.

7001 200 0023

1.225,-

Vinkeldrev
Til HT 133.

Artikelnr.

4182 640 0200

950,-

Vinkeldrev
Til HT 101 og HT 131.

Artikelnr.

4138 640 0201

950,-

Stander
Stander til beskyttelse af 
batteriet imod kontakt med 
underlaget. Ekstrahåndtag til 
kortvarig rækkeviddeforlæn-
gelse, til HTA 85 og HLA 85.  
Leveres med HT 133.

Artikelnr.

4857 007 1001

230,-
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 Standard B = Værktøjsfri kædestramning V = Elektrisk forvarmet karburator ①   Den faktiske skærelængde er kortere  
end den anførte sværdlængde. Yderligere 
skæreudstyr i sortimentet se side 80

  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

M = M-Tronic W = Elektrisk håndtagsvarme
E = Easy2Start
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Benzinmotorsave til hjem og fritid

MS 170 1130 200 0299 1.595,- 30 30,1 1,2 / 1,6 4,1 3,4 100 111 6,9 / 6,4

MS 171 1139 200 0177 1.995,- 30 31,8 1,3 / 1,8 4,3 3,3 99 112 4,0 / 4,5

MS 180 1130 200 0501 2.195,- 35 31,8 1,4 / 1,9 4,1 3,0 100 112 6,6 / 7,8

MS 181 C-BE 1139 200 0161 2.495,- 35 31,8 1,5 / 2,0 4,6 3,1 100 112 3,5 / 3,0

Ms 151 c-e NYHED 1146 200 0055 3.595,- 30 23,6 1,1 / 1,5 2,8 2,5 96 110 4,9 / 4,9

ms 194 c-e NYHED 1137 200 0333 2.595,- 35 31,8 1,4 / 1,9 3,6 2,6 100 113 3,6 / 3,6

MS 231 1143 200 0217 3.695,- 35 42,6 2,0 / 2,7 4,8 2,4 103 114 3,9 / 3,9

MS 251 1143 200 0251 4.095,- 35 45,6 2,2 / 3,0 4,8 2,2 103 114 3,9 / 3,9

Benzinmotor save til landbrug og haveanlæg

MS 271 1141 200 0666 4.495,- 35 50,2 2,6 / 3,5 5,6 2,2 103 115 4,5 / 4,5

MS 391 1140 200 0211 6.195,- 37 64,1 3,3 / 4,5 6,2 1,9 105 117 4,0 / 4,0

Benzinmotorsave til skovbrug

MS 201 C-M 1145 200 0275 6.295,- 30 35,2 1,8 / 2,4 3,9 2,2 98 112 2,6 / 2,7

MS 241 C-M 1143 200 0258 4.995,- 35 42,6 2,3 / 3,1 4,5 2,0 103 115 2,9 / 2,9

MS 241 C-M VW 1143 200 0261 5.795,- 35 42,6 2,3 / 3,1 4,8 2,1 103 115 2,9 / 2,9

MS 261 C-M 
1141 200 0646 
1141 200 0647

5.795,-
5.895,-

35
40

50,2 3,0 / 4,1 4,9 1,6 104 116 3,5 / 3,5

MS 261 C-M VW 1141 200 0651 7.195,- 40 50,2 3,0 / 4,1 5,1 1,7 104 116 3,5 / 3,5

MS 362 C-M 1140 200 0497 6.695,- 37 59,0 3,5 / 4,8 5,6 1,6 106 117 3,5 / 3,5

MS 362 C-M VW 1140 200 0505 7.495,- 37 59,0 3,5 / 4,8 5,8 1,7 106 117 3,5 / 3,5

MS 462 C-M VW  1142 200 0029 9.195,- 50 72,2 4,4 / 6,0 6,1 1,4 108 119 4,8 / 3,6

MS 500¡ W 1147 200 0003 10.795,- 50 79,2 5,0 / 6,8 6,3 1,26 106 119 4,2 / 4,0

MS 661 C-M  
(u/sværd og kæde)

1144 011 3004 9.395,-
(u/sværd  
og kæde) 91,1 5,4 / 7,3 7,4 1,4 105 118 6,9 / 5,6

MS 661 C-M W 1144 200 0012 10.195,- 71 91,1 5,4 / 7,3 7,5 1,4 105 118 6,9 / 5,6

MS 880 
(u/sværd og kæde)

1124 011 3016 11.195,-
(u/sværd  
og kæde) 121,6 6,4 / 8,7 10,0 1,5 103 116 8,9 / 8,9
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② Vægt utanket, uden sværd og kæde ⑤ En udførlig forkLAring vedr. STIHL savkædetyper fremgår fra side 75
③ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ⑥  Smalt skæreudstyr
④ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2
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2-MIX 3/8" P PM3 ⑥ – – – – – – – – – – –

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

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

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

2-MIX 1/4" P PM3 ⑥ – – ⬤ – ⬤ – – ⬤ – – ⬤ – – – –

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

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

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

2-MIX .325" RM Pro – – ⬤ – – – – – ⬤ – ⬤ – – – –

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

2-MIX 3/8" P PS ⬤ ⬤ ⬤ – – – ⬤ – – – ⬤ – – ⬤ –

2-MIX 3/8" P PS ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

2-MIX 3/8" P PS ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

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" P – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ –

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

– .404" – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – – –
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 Standard B = Værktøjsfri kædestramning ①  Den faktiske skærelængde er kortere end den anførte  

sværdlængde.  Yderligere skæreudstyr i sortimentet se side 80  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

E = Easy2Start
R = Redningssav ② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
M = M-Tronic ③ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2
T = Tophåndtag
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MOTORSAVE MED HÅRDMETALSAVKÆDER

MS 211  C-BE 1139 200 0256 2.895,- 35 35,2 1,7 / 2,3 – – 4,3 ⑤ 2,5 100 113

MSE 250 1210 200 0018 4.595,- 37 – – 230 2,5 5,7 ⑥ – 94 105

Beskæringssave

MS 151 TC-E NYHED 1146 200 0056 4.095,- 25 23,6 1,1 / 1,5 – – 2,8 ⑤ 2,4 96 109

MS 194 T NYHED 1137 200 0320 3.195,- 30 31,8 1,4 / 1,9 – – 3,3 ⑤ 2,4 100 112

MS 201 TC-M 1145 200 0270 6.495,- 30 35,2 1,8 / 2,4 – – 3,7 ⑤ 2,1 98 112

MSA 161 T  1252 200 0068 3.095,- ⑨ 30 – – 36 – 2,1 ⑦ – 84 94

Redningssav

MS 462 C-M R 1142 200 0025 12.595,- 50 72,2 4,4 / 6,0 – – 6,5 ⑤ 1,48 108 119

Batteridrevne motorsave

MSA 120 C-B 1254 011 5874 1.695,- ⑨ 30 – – 36 – 2,7 ⑦ – 83 94

MSA 120 C-B KOMPLET 
med AK 20 + Al 101

1254 011 5888 2.295,- 30 – – 36 – 3,9 ⑧ – 83 94

MSA 140 C-B 1254 011 5844 1.995,- ⑨ 30 – – 36 – 2,6 ⑦ – 83 94

MSA 140 C-B KOMPLET  
med AK 30 + AL 101

1254 011 5858 2.795,- 30 – – 36 – 3,9 ⑧ – 83 94

MSA 160 C-B 1250 200 0115 2.595,- ⑨ 30 – – 36 – 3,1 ⑦ – 84 95

MSA 200 C-B 1251 200 0112 3.195,- ⑨ 30 – – 36 – 3,3 ⑦ – 84 95

MSA 220 C-B NYHED 1251 200 0123 3.395,- ⑨ 35 – – 36 – 3,6 ⑦ – 89 100

Elektriske motorsave

MSE 141 1208 200 0305 1.295,- 35 – – 230 1,4 3,6 ⑥ – 90 101

MSE 170 1209 200 0004 1.695,- 35 – – 230 1,7 3,8 ⑥ – 92 103  

MSE 190 C-B 1209 200 0001 2.095,- 35 – – 230 1,9 3,9 ⑥ – 92 103

MSE 230 C-B 1209 200 0003 2.695,- 35 – – 230 2,3 4,1 ⑥ – 93 104

MSE 250 1210 200 0005 4.295,- 37 – – 230 2,5 4,6 ⑥ – 94 105

Benzindreven teleskopsav

HT 133 4182 200 0149 7.795,- 30 36,3 1,4 / 1,9 – – 7,2 ⑤ – 93 109

Batteridrevne stang- og teleskopsave

HTA 65 4857 200 0031 3.995,- ⑨ 25 – – 36 – 3,4 ⑦ – 76 93

HTA 85 4857 200 0007 4.595,- ⑨ 30 – – 36 – 4,9 ⑦ – 76 93
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④ En udførlig forkLAring vedr. STIHL savkædetyper fremgår fra side 75 ⑧  Vægt uden batteri, med sværd og kæde, uden opLAder
⑤ Vægt utanket, uden sværd og kæde ⑨ Pris uden batteri og LAder
⑥ Vægt uden ledning, og kædeolie, Inkl. sværd og kæde ⑩ Smalt skæreudstyr
⑦ Vægt uden batteri, med sværd og kæde
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3,5 / 3,5 2-MIX – 3/8" P PD3 – – – ⬤ – – – – ⬤ ⬤ – ⬤ – ⬤ – – – –

3,1 / 4,1 – 4,0 3/8" RD3 – – – ⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

4,9 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – ⬤ – – ⬤ – – ⬤ – ⬤ – – – –

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

3,5 / 3,1 2-MIX – 3/8" P PS3 – ⬤ ⬤ ⬤ – – – – ⬤ – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

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

3,3 / 2,7 2-MIX – 3/8" RDR – – ⬤ ⬤ – – – ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

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

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

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

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

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

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

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

3,3 / 4,2 – 0,3 3/8" P PM3 ⑩ – – ⬤ – – – – – – – – – – – ⬤ – – –

2,9 / 3,4 – 0,5 3/8" P PM3 ⑩ – – ⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ – – –

2,9 / 3,4 – 4,0 3/8" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

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

3,1 / 4,1 – 4,0 3/8" RD3 – – – ⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – – ⬤ – ⬤ – – – – – – – – ⬤ – – – ⬤

2,5 / 2,5 – – 1/4" P PM3 240 – – ⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

2,5 / 2,5  – – 1/4" P PM3 270 – 390 – – ⬤ – – – – – – – – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –
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ULTRAPRÆCIST. 
TAND FOR TAND. 
ƒ

75 Savkæder

78 Sværd

82 Værktøj til  

vedligeholdelse  

af skæreudstyret
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om skæreudstyr 
ƒ

Vejen til den passende savkæde

For at kunne finde den rigtige savkæde til dine opgaver har du 
brug for en række oplysninger for at sikre, at motorsaven, sværdet 
og kæden passer sammen. I servicefeltet på sværdet kan du finde 
følgende fire værdier:

01  SVÆRDLÆNGDE 
 Det er vigtigt at vælge den rigtige sværdlængde, 
som passer til opgaven. 

02   KÆDEDELING 
  Kædedelingen angiver den gennemsnitlige afstand 
mellem nitterne. Kæden, sværdet og motorsaven 

skal have samme deling.

03   ANTAL DRIVLED 
 Antallet af drivled bestemmer kædens længde.  
I denne sammenhæng tælles kun drivleddene  
og ikke skæretænderne. 

04  NOTBREDDE/DRIVLEDSTYKKELSE 
 Drivleddene kører kæden rundt i sværdet.  
Sværdets notbredde og drivledstykkelsen  
skal stemme overens.

Når du har fastslået de fire anførte værdier, vælges den kædetype, 
der passer til opgaven. Kædetypen bestemmes ud fra skæretæn-
dernes form. Tandformen definerer, hvor godt de forskellige krav 
opfyldes.

Micro 
 Pålidelig og komfortabel halvmejseltandkæde,  
robust og nem at anvende.

Super 
 Højtydende helmejseltandkæde  
med den bedste skæreydelse.

Duro 
 Savkæder med afskærmning af hårdmetal  
til savning i snavset træ. 
 

Læs mere fra side 75.

01

03

03 04

04

01 02

02
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① Kæder til save fra andre producenter
② Smalt skæreudstyr

Savkæder
ƒ

•  Schweizisk præcisionsarbejde  
fra STIHL  fabrikken i Will

•  Ekstraordinær skæreydelse og 
 funktionssikkerhed 

•  Elektrolytisk forkromede skæretænder   
i specialstål samt hærdede nittebolte 

•  Optimalt afstemt efter sværdet  
og  motorsaven

Micro

Micro-savkæde er yderst pålidelige og komfortable at anvende. 
Halvmejseltandkæden er vibrationssvag med en høj skærekvalitet, 
og den er nem at file skarp. Derfor er den også et godt valg for 
lejlighedsvise brugere og til opgaver i landbruget.

Micro-savkæde

Vibrationssvag savkæde, høj skærekvalitet, robust og begrænset 
tilbøjelighed til raslen.

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

1,3 mm – – – NYHED 
3693 3650 –

1,5 mm ① – – – 3685 3651 –

1,6 mm – – – 3686 3652 3668

Micro 3-savkæde

Tilbageslags- og vibrationssvag savkæde. Høj skærekvalitet, blød 
gang, robust og begrænset tilbøjelighed til raslen.

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

1,1 mm 3670 – 3610 ② – – –

1,3 mm – – 3636
NYHED 
3695 3662 –

1,5 mm ① – – – 3688 – –

1,6 mm – – – 3689 3664 –
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① Kæder til save fra andre producenter
② Normal savkæde – ikke speciel carving-savkæde

Super

Super-savkæder har den bedste skæreydelse blandt alle STIHL 
savkæder. Denne ydelse opnås med helmejseltænderne og den lave 
skæremodstand. Super-savkæder er derfor velegnede til professio-
nelt skovbrug og den træforarbejdende industri.

Super-savkæde

Vibrationssvag og højtydende savkæde til professionelle brugere. 
Ekstremt høj stiksnits- og skæreydelse med en høj skærekvalitet og 
begrænset rasletilbøjelighed.

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

1,3 mm – – 3617 NYHED 
3690 3623 –

1,5 mm ① – – – 3638 3622 –

1,6 mm – – – 3639 3621 3946

Duro

Duro-savkæderne er yderst robuste og slidbestandige. Takket  
være afskærmningen af hårdmetal forbliver kæderne skarpe op  
til ti gange så lang tid som traditionelle savkæder. Derfor er  
Duro-kæderne særligt velegnede til savning i snavset træ.  
Motorsave, der allerede er udstyrede med Duro-savkæder,  
findes på side 55.

Duro 3-savkæde

Ekstrem robust og tilbageslagssvag savkæde af hårdmetal til  
opgaver under stor belastning. Holder sig uden efterfiling skarp  
op til ti gange længere end traditionelle savkæder. Ekstremt robust, 
kan klare store belastninger, vibrationssvag.

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

1,3 mm – – 3612 NYHED 
3696 – –

1,5 mm ① – – – 3666 – –

1,6 mm – – – 3667 3683 –
Super 3-savkæde

Tilbageslagssvag, vibrationssvag og højtydende savkæde. Høj 
indsnits- og skæreydelse med en høj skærekvalitet og begrænset 
rasletilbøjelighed.

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

1,3 mm – – 3616 – 3624 –

1,6 mm – – – – 3626 –

 

NY SAVKÆDE .325" PRO

Den nye højtydende savkæde i .325"-kædedeling 
og 1,3 mm drivledstykkelse er velegnet til fældning, 
beskæring, skæring af brænde og pleje af unge træer. 
Takket være den smallere snitfuge kan man med .325" 
Pro opnå en op til 20 % højere skæreeffekt sammen-
lignet med de hidtidige .325"-savkæder med denne 
drivledstykkelse. Den nye savkæde fås i alle tandforme 
som Micro, Super, Micro 3, Super 3 og Duro 3. De tre 
sidstnævnte er udstyret med Höcker-drivled, der giver 
et snit uden tilbageslag og vibrationer.
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Hos STIHL finder du altid den rigtige savkæde til dine opgaver. Vi har et udvalg af savkæder til specialanvendelser, som er skræddersyet 
til den pågældende opgave. Du kan naturligvis også få de passende sværd hos STIHL.

Specialanvendelser af savkæder

Redning (RDR)

Savkæde til brug i specialmaskiner inden for den træforarbejdende industri, 
robust og med lang driftslevetid. Mindre spænding resulterer i færre revner 
og mindre slid, hvilket giver en særligt lang driftslevetid. Må ikke bruges på 

håndførte motorsave.

Nærmere oplysninger fås hos forhandleren.

Opsavning – automatiske træforarbejdningsmaskiner (RMHS, RMH)

Specialkæde til udstyr til længdeskæring, såsom små mobile savværker.  
Halvmejseltandkæde med høj skærekvalitet ved et lavt vibrationsniveau  
og blød gang.

Nærmere oplysninger fås hos forhandleren.

Længdeskæring (RMX, PMX)

Skulpturskæring
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Savkæde Sværd

MS 150, MSA 120/
140/160/200

1/4" P 3670 000 0064 ② 3005 000 3105

MS 170/171/180/
181/193/201/211/
231/241/251

1/4" 3661 000 0064 3005 000 3205
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Savkæde Sværd

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

Specialkæde til skulptører. Vibrationssvag, særdeles god skæreydelse, den 
forkortede tandoverbygning overflødiggør tryk ved stiksnit, opnår højere 
stikhastighed end traditionelle 1/4"-savkæder.

Specialkæde til de absolut hårdeste opgaver inden for brand væsen, rednings-
tjeneste og civilforsvar (f.eks. til savning i træ med søm, kompositmaterialer 
eller panserglas). Skæretænder med helpansring bestående af slagfaste 
hårdmetalplader.
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Sværd
ƒ

•  Til forskellige anvendelsesområder:  
Fra skovning og skulpturskæring  
til brændesavning

•  I eksklusivt og ekstremt modstands-
dygtigt krom molybdænstål

•  Optimal omsætning af motoreffekten 
til skæreydelse

•  Rollomatic E-sværd er udstyret med en  
vedligeholdelsesfri toptrisse. 

•  Duromatic E-helsværd til krævende  
anvendelser i hårdt træ

Letvægtssværd 

STIHL satser konsekvent på vægtbesparelser, hvilket også 
gælder for sværdene. Vælg mellem E-Light- og ES-Light-
sværd. Både for mindre, lette save og for kraftigere træ-
fældningssave har vi den rette løsning. 

I oversigten til højre fremgår det, hvilket sværd, der egner 
sig til hvilke arbejdsopgaver. Yderligere information  
om sværdene findes på side 337.

STIHL Rollomatic E Mini Light

Til lettere opgaver med teleskopsave og fældning af  
tyndere stammer. Vægtreduktion på op til 25 % (ved en 
længde på 35 cm).

STIHL Rollomatic E Light

Opbygget af tre elektrisk sammensvejsede stålplader med 
store udsparinger. Hulrummene er fyldt med glasfiber-
forstærket polyamid. Op til 30 % vægtbesparelse (ved 
40 cm længde) sammenlignet med konventionelle sværd. 
Vedligeholdelsesfri takket være det lukkede leje på  
toptrissen.

STIHL Rollomatic ES Light

Af slidstærkt specialstål. Udfræset hulrum og svejsning  
med særlig laserproces. Stabil, hul krop med bøjning-
selastisk over- og underdel, 30 % vægtbesparelse  
i forhold til Rollomatic ES, skrå olieboring STIHL Ematic S. 
Komplet udskifteligt sværdhoved. Vedligeholdelsesfri  
takket være det lukkede leje på toptrissen.

TIP FRA FAGMANDEN

De lukkede lejer til top trissen er forsynet med en 
 permanent smøring, de holder længere, og kræver 
mindre vedlige holdelse. Tidskrævende efter smøring 
overflødig gøres. Det positive resultat: Det sparer tid, 
skåner miljøet og sparer penge.
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Z = antal tænder på toptrissen  Egnet  Mindre egnet  Anbefales   Bedst
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Sværd

STIHL Rollomatic E 
Mini Light

++ + ++ – ++ ++ –

STIHL Rollomatic E 
Light

++ ++ ++ – ++ –

STIHL Rollomatic 
ES Light

++ + – – – – –

STIHL Rollomatic E 
Mini

++ + ++ ++ ++ ++ –

STIHL Light 04 ++ ++ ++ + – – –

STIHL Rollomatic E  
(op til 10 Z)

++ ++ + – –

STIHL Rollomatic E  
(11 Z)

+ + ++ – – + – – –

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

STIHL Duromatic E ++ + – – – – – –

STIHL Carving E – – – ++ + + + ++ –  EGENSKABER OG  
INFORMATION

STIHL LOGO OG  
TYPEBETEGNELSE

GRAFIKELEMENTER

 

Nyt sværddesign

Light 04 er den første model af STIHL sværd med det 
nye navn og innovative design. Det nye Light 04 har 
en særlig form. Dermed får du glæde af forbedret  
balance og mindre udmattende savearbejde – den 
slanke form gør det op til 200 g lettere end de  
eksisterende sværd. Det gør det lettere at manøvrere 
under skæringen og giver dermed smidigt arbejde 
med motorsaven. Og det nye design ser ikke bare 
godt ud: Du kan aflæse information om egenskaber  
og funktioner direkte på sværdet. På den måde kan du 
altid finde den rigtige kombination af sværd og kæde 
til din STIHL motorsav. Light 04 er dog kun begyndel-
sen – i fremtiden kan du glæde dig til flere sværd med 
nyt navn og design.

STIHL Rollomatic E mini

Særlig smalt sværd. Til findelte savkæder med 1,1 mm  
drivledstykkelse

STIHL Rollomatic E

Krop bestående af tre sammensvejsede metalplader, hvoraf den 
midterste har større udsparinger. Lav vægt, høj stabilitet, fås med 
lille eller stort sværdhoved. Vedligeholdelsesfri takket være det 
lukkede leje på toptrissen.

STIHL Rollomatic ES

Til højeste professionelle krav til maskiner med høj effekt.  
Massiv og særligt vridningsstabil sværdkrop, sværdhoved  
komplet udskifteligt. Elliptisk udformede, skrå olieboringer til opti-
mal smørevirkning. Vedligeholdelsesfri takket være det  
lukkede leje på toptrissen.

STIHL Duromatic E

Helsværd til arbejde med motorsave med middelhøj til høj 
 motoreffekt. Yderst robust, sværdspidsen beskyttes af en  
hårdmetalpansring, elliptisk udformede, skrå olieboringer til  
optimal smøring.

STIHL Carving E

Tredelt carvingsværd med massiv stellit-spids. Til træskulptører  
og professionelle arborister til skæring af meget små og præcise 
områder. Ekstremt lav tendens til tilbageslag, let og holdbart. 
Markeringer på sværdet muliggør bestemmelse af sværdspidsens 
nøjagtige position i snittet.
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Sammensætning 

af det 11-cifrede 

artikelnummer til 

savkæder

Delvist artikelnummer

+

000

+

00 + Påkrævet  
antal drivled ④

=

Artikelnummer

Eksempel:  

MS 150 med  

30 cm langt sværd 

og PM3-savkæde

3670

+

000

+

0064

=

3670 000 0064

①  Den faktiske skærelængde kan være  
mindre end den angivne sværdlængde

③  På MS 231 og MS 251 (35 og 40 cm sværdlængde) i forbindelse med værktøjsfri  
kædestramning og syvtandet kædehjul skal der anvendes et ekstra drivled

② Fra årgang 2014
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MOTORSAVE OG BATTERIHÅNDSAV Savkæder

gta 26 10 1/4" P 1,1 28 3670 – – – –

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

25 1/4" P 1,1 56 3670 – – – –

30 1/4" P 1,1 64 3670 – – – –

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

35 1/4" P 1,1 72 3670 – – – –

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

30 1/4" P 1,1 65 3670 – – – –

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

30 3/8" P 1,1 44 3610 – – – –

35 3/8" P 1,1 50 3610 – – – –

40 3/8" P 1,1 55 3610 – – – –

MS 180, MS 201, MS 211, 
MS 231 ③, MS 241, MSE 170 ③, 
MSE 190 ③, MSE 200 ③, 
MSE 210 ③, MSE 230 ③, 
MSa 220 C-B

30 3/8" P 1,3 44 3636 – 3617 3616 3612

35 3/8" P 1,3 50 3636 – 3617 3616 3612

40 3/8" P 1,3 55 3636 – 3617 3616 3612

MSE 250

37 3/8 1,6 56 – – – 3626 3683

40 3/8 1,6 60 – – – 3626 3683

45 3/8 1,6 66 – – – 3626 3683

MS 201 T

30 3/8" P 1,3 44 3636 – – 3616 3612

35 3/8" P 1,3 50 3636 – – 3616 3612

40 3/8" P 1,3 55 3636 – – 3616 3612

MS 231, MS 251 ③
35 3/8" P 1,3 50 3636 – 3617 3616 3612

40 3/8" P 1,3 55 3636 – 3617 3616 3612

MS 261, MS 271

32 .325 1,5 56 3688 3685 3638 – 3667

35 .325 1,3 60 – 3693 – – –

37 .325 1,5 62 3688 3685 3638 – 3667

40 .325 1,3 67 – 3693 – – –

40 .325 1,6 67 3689 3686 3639 – 3667

MS 291, MS 311, MS 362, 
MS 391

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

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

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

MS 462, MS 500¡, MS 661,

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

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

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

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

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

80 3/8 1,6 105 – 3652 3621 3626 3683

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

MS 880 ⑤

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 – –

Teleskopsave Savkæder

HT 101, HT 103, HT 133,  
HTA 65, HTA 85

25 1/4" P 1,1 56 3670 – – – –

30 1/4" P 1,1 64 3670 – – – –

HT 101, HT 131 30 3/8" P 1,1 44 3610 – – – –

HT 101, HT 131 30 3/8" P 1,3 44 3636 – – – 3612
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④  Hvis antallet af drivled er trecifret, udeLAdes det andet nul,  
således at der til slut opstår et 11-cifret artikelnummer

 NYHED

⑤  GÆLDER FOR SYVTANDEDE KÆDEHJUL, VED OTTETANDEDE KÆDEHJUL  
ANVENDES ET EKSTRA DRIVLED
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Sværd

– – – 3007 003 0101 – – – –

– – 3005 008 3403 – – – 8 –

– – 3005 008 3405 – – – 8 –

– – 3005 008 3409 – – – 8 –

– – 3005 008 3403 – – – 8 –

– – 3005 008 3405 – – – 8 –

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

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

– – 3005 008 3913 – – – 7 –

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

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

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

– – 3003 000 6111 – – – 10 –

– – 3003 000 6113 – – – 10 –

– – 3003 008 6117 – – – 10 –

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

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

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

– – 3003 000 5006 – – – 11 –

– – 3003 000 5011 – – – 11 –

– – 3003 000 5006 – – – 11 –

– – – 3003 000 3309 – 9 –

– – 3003 000 6811 – – – 11 –

– – – – 3003 000 3313 – 9 –

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

– – 3003 000 6111 – – – 10 –

– – 3003 000 6113 – – – 10 –

– – 3003 008 6117 – – – 10 –

– – 3003 000 5213 – – – 11 3003 000 9213

– – 3003 000 5217 – – – 11 3003 000 9217

– 3003 000 2021 3003 000 5221 – – 3003 000 9421 11 3003 000 9221

– 3003 000 2031 3003 000 5231 – – 3003 000 9431 11 3003 001 5631

– 3003 000 2038 – – – – 11 –

– 3003 000 2046 – – – – 11 –

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

– – – – – – – –

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

– – – – – 3002 000 9741 – 3002 000 8041

– – – – – 3002 000 9753 – 3002 000 8052

Sværd

– – 3005 008 3403 – – – 8 –

– – 3005 008 3405 – – – 8 –

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

3005 000 7405 – 3005 000 4805 – – – 9 –
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Værktøj til 
vedligehold af 
skæreudstyret
ƒ

•    Specialværktøj til vedligehold og pleje

•  Til korrekt slibning af kæden med  
præcise resultater 

•  STIHL filehåndtag i certificeret træ

Filesæt
Består af fileholder med 
rundfil, fladfil og ryttermål   
i robust taske.

1/4" P

Artikelnr.

5605 007 1000

1/4" & 3/8" P

Artikelnr.

5605 007 1027

.325"

Artikelnr.

5605 007 1028

3/8"

Artikelnr.

5605 007 1029

.404"

Artikelnr.

5605 007 1030

170,-

SAVKÆDE- 
RUNDFIL
Til STIHL filesæt og filehol-
dere (uden filehåndtag).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
Artikelnr.

5605 771 3206

35,-

Filholder 
2-i-1
Praktisk hjælpemiddel til  
hurtig slibning af tand 
og dybdebegrænser i én 
arbejdsgang. Ideelt til lej-
lighedsvise brugere. Til 1/4" 
P-, 3/8" P-, .325"-, 3/8"- og 
.404"-savkæder, integreret 
fil-toleranceudligning  
(kun hos STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm
Artikelnr.

5605 750 4306

1/4" & 3/8" P Ø 4,0 mm
Artikelnr.

5605 750 4303

.325" Ø 4,8 mm
Artikelnr.

5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm
Artikelnr.

5605 750 4305

.404" Ø 5,5 mm
Artikelnr.

0000 750 4300

295,-

Rundfil  
CLASSIC til 
savkæder 
(2 stk. pakning)
Til STIHL filesæt og file-
holdere (2 stk. pakning).   
Ideelle til  anvendelse med  
2-i-1-fileholderen. 

1/4" & 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
Artikelnr.

5605 772 4002

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Artikelnr.

5605 772 4802

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Artikelnr.

5605 772 5202

.404" Ø 5,5 x 200 mm
Artikelnr.

5605 771 5502

 Ø 4,5 x 200 mm
Artikelnr.

5605 771 4502

35,-
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① Notbredde 1,1 mm
② Notbredde 1,3 mm

Reserve-
fladfil til 
dybdebe-
grænser
Til filholder 2-i-1,  
til bearbejdning af  
dybdebegrænseren.

Artikelnr.

0814 252 3001

60,-

Reserve-
rundfile  
til 1/4"-P- 
savkæde
Kun til fileholder 2-i-1,  
til skærpning af 1/4"-P- 
savkæden, kan ikke  
anvendes til manuel  
skærpning, 2 stk. pakning,  
Ø 3,2 x 200 mm.

Artikelnr.

0000 893 6401

40,-

Fileholder 
med rundfil

1/4" P Ø 3,2 mm
Artikelnr.

5605 750 4300

1/4" & 3/8" P Ø 4,0 mm
Artikelnr.

5605 750 4327

.325" Ø 4,8 mm
Artikelnr.

5605 750 4328

3/8" Ø 5,2 mm
Artikelnr.

5605 750 4329

.404" Ø 5,5 mm
Artikelnr.

5605 750 4330

110,-

Fileapparat  
FG 4
Eksklusivt STIHL rullefile-
apparat. Ideelt til præci-
sionsslibning. Kompakt, 
begrænset kraftbehov, med 
fileplader til korrekt tilpas-
ning af dybdebegrænseraf-
stand, brugeranbefalinger på 
DVD, (fil medfølger ikke).

3/8" P ① Ø 4,0 mm
Artikelnr.

5612 000 7503

3/8" P ② Ø 4,0 mm
Artikelnr.

5612 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Artikelnr.

5612 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Artikelnr.

5612 000 7500

215,-

Til kontrol af vinklerne, tand-
længden og afstanden mel-
lem skæredybdegrænserne 
ved filning af kæden samt til 
rengøring af kædesporet og 
olieboringen i sværdet.

1/4" P

Artikelnr.

0000 893 4005

1/4", 3/8" P, .325" & 3/8"

Artikelnr.

1110 893 4000

.404"

Artikelnr.

1106 893 4000

35,-

Ryttermål
Til manuel bearbejdning  
af dybdebegrænseren. Af 
hærdet stål med specialbe-
lægning. To indstillinger til 
hhv. hårdt og blødt træ. Ved 
hjælp af krogen kan der  
foretages rengøring af både 
kædesporet og olieboringen  
i sværdet.

FL1 
1/4" P

Artikelnr.

0000 893 4006

FL2 
3/8" P ②

Artikelnr.

0000 893 4007

FL3 
.325"

Artikelnr.

0000 893 4008

FL4 
3/8"

Artikelnr.

0000 893 4009

FL5 
.404"

Artikelnr.

0000 893 4010

30,-

Filestyr FF 1
Eksklusivt STIHL filestyr. Til 
præcis og enkel håndtering 
af filen samt korrekt kæde-
slibning. Ideelt supplement 
til STIHL filesæt, begrænset 
kraftbehov, brugsanvisning 
på DVD, (fil medfølger ikke).

1/4" P Ø 3,2 mm
Artikelnr.

5614 000 7504

3/8" P ① Ø 4,0 mm
Artikelnr.

5614 000 7503

3/8" P ② Ø 4,0 mm
Artikelnr.

5614 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Artikelnr.

5614 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Artikelnr.

5614 000 7500

.404" Ø 5,5 mm
Artikelnr.

5614 000 7505

115,-

Rundfil  
COMFORT til 
savkæde 
(3 stk. pakning)
Comfort file har en slibekva-
litet der sættes pris på hos 
den professionelle skovar-
bejder. En god fil sikrer et 
nemmere filearbejde og et 
resultat der holder længere!

1/4" & 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
Artikelnr.

5605 773 4003

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Artikelnr.

5605 773 4803

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Artikelnr.

5605 773 5203

 Ø 4,5 x 200 mm
Artikelnr.

5605 773 4503

80,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Ikke egnet til 1/4"-savkæde
② Med formslibeskive

Filehåndtag
Kunststofhåndtag med 
 slibevinkler. Til rundfile på 
3,2 til 5,5 mm.

Artikelnr.

0000 881 4500

30,-

Filehåndtag 
FH 3
Soft grip. Til fladfile på op til 
150 mm. 

Artikelnr.

0000 881 4503

30,-

Fileskabelon
Praktisk skabelon, der 
måler drivleddenes tykkelse, 
savkæder og kædedrevets 
deling samt sværdnotens 
bredde. 

Artikelnr.

0000 893 4105

40,-

Trekantfil
Til FG 2 og FG 3 til bear-
bejdning af dybdebegræn-
sere og til rundsavsklinger 
med spidse tænder.

Artikelnr.

0811 421 8971

55,-

Fladfil
Til præcis efterbehandling af  
savkædens dybdebegrænser. 
150 mm, til filning af rytterne.

Artikelnr.

0814 252 3000

30,-

Tilbehør: 
Fladfil

Artikelnr.

5605 773 4200

95,-

Sværdsliber
Værktøj til slibning af 
 sværdet. Ergonomisk 
 udformet håndtag i plast 
med fladfil (100 x 22 mm)  i 
hærdet værktøjsstål.

Artikelnr.

5605 773 4400

230,-

Nitteværktøj 
NG 4
Til udpresning af nitter fra 
savkæder.

Artikelnr.

5805 012 7500

Nitteværktøj 
NG 5
Til sammennitning af 
 savkæder. 

Artikelnr.

5805 012 7510

FILESTØTTE
S 260
Let og praktisk udførelse. 
Enkel forankring i træet, let 
fastholdelse af sværdet, inkl. 
praktisk bæltetaske.

Artikelnr.

0000 881 0402

90,-

FILESTØTTE  
L 700
Stor og robust udførelse. 
 Enkel forankring i træet.

Artikelnr.

0000 881 0403

270,-

Fileapparat  
FG 3 ①

Manuelt fileapparat i metal. 
Til fastgøring på sværdet, 
(Uden filehåndtag og fil).

Artikelnr.

5610 000 7500

800,-

Filehåndtag
 

Træhåndtag til alle trekant-, 
flad.- og rundfile fra 4,0 til 
5,5 mm.

Artikelnr.

0811 490 7860

20,-
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③ Smalt skæreudstyr

STIHL BASIS-
MODEL USG
Universalslibemaskine til   
 alle STIHL savkæder, rund-
savsklinger til FS-maskiner 
og hækkeklipperknive. 
 Komplet med stativ til 
 samtlige STIHL Oilomatic 
savkæder og med to 
 slibeskiver. Også egnet 
til slibning af STIHL 
 Duro-savkæder.

Artikelnr.

5203 200 0008

Tilbehør  
til USG
(IKKE AFBILLEDET)

DREJELIG STØTTE TIL  
HÆKKEKLIPPERKNIVE ②

Artikelnr.

5203 750 1400

DREJELIG STØTTE TIL 
FS-RUNDSAVSKLINGER ②

Artikelnr.

5203 750 2800

SPÆNDEANORDNINGSSÆT

Artikelnr.

5203 007 1003

DIAMANTAFSTRYGER

Artikelnr.

5203 890 4400

DIAMANTSLIBESKIVE TIL  
3/8" PD3, .325" RD3 OG  
3/8" RD3

Artikelnr.

5203 757 0906

DIAMANTSLIBESKIVE TIL  
3/8" PD3, 1,3 mm

Artikelnr.

5203 757 0908

DIAMANTSLIBESKIVE TIL  
3/8" RDR

Artikelnr.

5203 757 0901

TIL MS 017 / 170 / 171 
KÆDER: 3/8" PM3 ③  
44 DL, 1,1 mm 
SVÆRD: 30 cm

Artikelnr.

7001 200 0007

TIL MS 018 / 180 / 181 
KÆDER: 3/8" PM3 ③  
50 DL, 1,1 mm 
SVÆRD: 35 cm

Artikelnr.

7001 200 0008

TIL MS 025 / 250 
KÆDER: .325" RM  
56 DL, 1,5 mm 
SVÆRD: 35 cm

Artikelnr.

7001 200 0015

TIL MS 201 / 241 
KÆDER: 3/8" PS  
44 DL, 1,3 mm 
SVÆRD: 30 cm

Artikelnr.

7001 200 0018

Sværd- og kædepakke
Et praktisk tilbehør til din STIHL motorsav. Pakken indeholder 2 kæder og 1 sværd.

TIL MS 201 / 241 
KÆDER: 3/8" PS  
50 DL, 1,3 mm 
SVÆRD: 35 cm

Artikelnr.

7001 200 0019

TIL MS 211 / 251 
KÆDER: 3/8" PM  
50 DL, 1,3 mm 
SVÆRD: 35 cm

Artikelnr.

7001 200 0010

NYHED
TIL MS 261 / 271
KÆDER: .325" RM PRO
60 DL, 1,3 mm

SVÆRD: 35 cm L04

Artikelnr.

7001 200 0038

NYHED
TIL MS 261 / 271
KÆDER: .325" RS PRO
67 DL, 1,3 mm

SVÆRD: 40 cm L04

Artikelnr.

7001 200 0041

NYHED
TIL MS 261 / 271
KÆDER: .325" RM PRO
67 DL, 1,3 mm

SVÆRD: 40 cm L04

Artikelnr.

7001 200 0039

NYHED
TIL MS 261 / 271 
KÆDER: .325" RS PRO
60 DL, 1,3 MM
SVÆRD: 35 CM L04

Artikelnr.

7001 200 0040

mere om 
emnet 
„Filning 
af STIHL 
savkæder”

FIND DET I VORES APP

App til Apple App til Android
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TRIMMERE OG KRATRYDDERE86



TÆM VILDSKUD. 
HELT SUVERÆNT.
ƒ

89 Benzindrevne  

trimmere og  

kratryddere

94 Batteridrevne  

trimmere

97 Elektriske trimmere

98 Rygbårne,  

benzindrevne  

trimmere

100 Tilbehør til trimmere 

og kratryddere

106 Skæreudstyr og  

trimmertråd

114 Tilbehør til  

metalværktøj
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om trimmere  
og kratryddere 
ƒ

04  Ubesværet  
arbejde

02 Altid fuld 
ydelse 03  EKSTREM  

nem start

05 Enkel  
betjening

01  Stærk og  
økonomisk

Teknik

01  STIHL 2-MIX MOTOR 
    STIHL 2-MIX motor er både stærk og økonomisk. Adskillelsen 
af udstødningsgas og lufttilførsel minimerer cirkulationstabet 
og forbedrer dermed ydelsen samt nedsætter brændstoffor-
bruget

02  STIHL M-TRONIC (M)   
 STIHL M-Tronic skal kun bruge én startposition på kombi-gre-
bet til koldstart. Efter start kan der straks gives fuld gas. Den 
nødvendige brændstofmængde beregnes præcist af systemet 
og tilføres efter behov. Opstart i position I.

Komfort

03  STIHL EASY2START (E) 
Sikrer en komfortabel og skånsom start, uden at det er  
nødvendigt at rive i snoren. En fjeder mellem startsnorrulle  
og krumtapaksel understøtter opstarten af motoren.

04  STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM   
Gør arbejdet mere komfortabelt: Buffer- og fjederelementer 
reducerer overførslen af motorens vibrationer. Fås som standard 
som 1-punkts- og fra FS 311 også som 4-punkts-udgave.

05  MULTIFUNKTIONSHÅNDTAG   
Enkel og pålidelig betjening: Alle betjeningselementer til  
styring af motoren – også ECOSPEED – kan betjenes med  
én hånd. 
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Easy2Start ① Vægt utanket, uden skæreudstyr og afskærmning
L = LAngt rigrør

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

Letteste trimmer i STIHL programmet, perfekt til trimning af 
græskanter. Multifunktionsgreb, bøjlegreb, 2-MIX motor. STIHL 
ElastoStart kan eftermonteres.

Artikelnr. 4140 012 2305 1.395,-

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

Med forenklet startprocedure, til slåning af mindre græsarealer. 
Multifunktionsgreb, bøjlegreb, 2-MIX motor.

Artikelnr. 4144 011 2309 1.695,-

FS 50 C-E L
27,2 cm3 • 0,8 kW / 1,1 hk • 4,6 kg ①

Med forenklet startprocedure. Multifunktionsgreb, bøjlegreb,  
STIHL Easy2Start, værktøjsfri grebindstilling, 2-MIX motor og ekstra 
langt rigrør.

Artikelnr. 4144 011 2339 1.995,-

FS 55
27,2 cm3 • 0,75 kW / 1,0 hk • 4,9 kg ①

Til komfortabelt arbejde under trange pladsforhold. Multifunktions-
greb, tohåndsgreb, 2-MIX motor, polstret enkeltsele.

Artikelnr. 4140 200 0523 2.295,-

Benzindrevne 
trimmere 
til trimning af 
græsplæner
ƒ

•   Højtydende maskiner til private brugere 

•  Til slåning af mindre grønne arealer

•  Til klipning af plænekanter 

•  Nemme at starte 

•   Med buet eller lige rigrør
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Easy2Start

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

Til sejt græs på flad mark. Enkel og komfortabel start, tohåndsgreb, 
betjeningshåndtag med stopknap, 4-MIX® motor med større tank 
for længere driftstid, fleksibel drivaksel, dobbelt skuldersele.

Artikelnr. 4180 200 0682 3.295,-

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

Til slåning af større arealer med sejt græs. STIHL Easy2Start,  
multifunktionsgreb, tohåndsgreb, 2-MIX motor, dobbelt skuldersele.

Artikelnr. 4144 200 0201 3.095,-

 

Komforttegnet C i  
produktnavnet:

Mange STIHL maskiner er som standard udstyret med 
særlige komfortdetaljer, der kan kendes på bogstavet 
C i produktnavnet, f.eks. FS 460 C-EM. Her står E for 
STIHL Easy2Start, og M for M-Tronic.

Benzindrevne 
trimmere til  
havepleje
ƒ

•   Til større haver og grunde

•  Til trimning på større plænearealer

• Højtydende maskiner med forskelligt 
skæreudstyr 
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① Vægt utanket, uden skæreudstyr og afskærmning

Benzindrevne 
trimmere til 
landskabspleje
ƒ

•   Meget robust, kraftfuld og med  
stor trækkraft

• Til slåning på større markarealer 

• Til fjernelse af ukrudt 

• Til fritskæring omkring kulturtræer  

• Også egnet til krat og buskads

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

Letteste trimmer i dette segment. STIHL 1-punkts antivibrations-
system, STIHL Easy2Start, tohåndsgreb, betjeningsgreb med  
dellastfunktion ECOSPEED, 2-MIX  motor, lige rigrør, dobbelt 
skuldersele.

Artikelnr. 4149 200 0079 3.595,-

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

Særligt kraftig kratrydder til sejt græs på flad mark. Enkel og 
komfortabel start, tohånds greb, betjeningshåndtag med stopknap, 
4-MIX® motor med større tank for længere driftstid, stiv drivaksel, 
dobbelt skuldersele.

Artikelnr. 4180 200 0679 4.095,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms E = Easy2Start
M = M-Tronic

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264

FS 240 C-E
  

37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 hk • 7,1 kg ①

Ideel til jordbrug og haveanlæg. STIHL 1-punkts antivibrationssystem, 
STIHL Easy2Start, multifunktionsgreb, tohåndsgreb, værktøjsfri 
grebindstilling, 2-MIX motor, lige rigrør, fast drivaksel, dobbelt 
skuldersele.

Artikelnr. 4147 200 0196 5.395,-

Store  
kratryddere
ƒ

•   Komfortable, holdbare og højtydende  
professionelle maskiner

•  Til skov- og landskabspleje samt  
vedligehold af vejanlæg 

•   Til fjernelse af krat og vildnis

•   Til slåningsarbejder på større arealer 

•  Til snitte- og savearbejde i skoven 

FS 311
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 7,2 kg ①

Let og særlig kraftig kratrydder til slåning af sammenfiltret græs og 
buskads. Enkel og komfortabel start, tohåndsgreb, betjeningshåndtag 
med stopknap, 4-MIX® motor, vedligeholdelsesfri gearkasse, stiv  
drivaksel, med dobbelt skuldersele.

Artikelnr. 4180 200 0593 5.295,-
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① Vægt utanket, uden skæreudstyr og afskærmning

FS 360 C-EM
 

37,7 cm3 • 1,7 kW / 2,3 hk • 8,5 kg ①

Til slåning af sejt græs. STIHL 4-punkt- antivibrationssystem,  
STIHL Easy2Start, multi funktionsgreb, tohånds greb, værktøjsfri 
greb indstilling, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, med universalsele 
ADVANCE PLUS.

Artikelnr. 4147 200 0275 5.895,-

FS 410 C-EM
  

41,6 cm3 • 2,0 kW / 2,7 hk • 8,5 kg ①

Til slåning af sejt græs. STIHL 4-punkt- antivibrationssystem,  
STIHL Easy2Start, multi funktionsgreb, tohåndsgreb, værktøjsfri 
grebindstilling, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, med universal sele 
ADVANCE PLUS.

Artikelnr. 41417 200 0285 6.395,-

FS 460 C-EM K
  

45,6 cm3 • 2,2 kW / 3,0 hk • 8,5 kg ①

Meget stærk, komfortabel og robust kratrydder med lang levetid. 
STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, multifunk-
tionsgreb, tohåndsgreb, værktøjsfri grebindstilling, 2-MIX motor, 
STIHL M-Tronic. Nu komplet udrustet med skovrydningsselen 
ADVANCE X-TREEm og HP (High Performance) savklinge.

FS 460 C-EM K

Artikelnr. 4147  200 0318 7.095,-

Flere versioner: FS 460 C-EM kratrydning, FS 460 C-EM KW kratrydning,  
med håndtagsvarme 

Se tabellen på side 102

Tip fra fagmanden

Hold øje med K-modellerne blandt vores kratryddere. 
De er udviklet til brug i skoven. Derfor har de kort 
rigrør, en flad gearvinkel, en skovrydningssele og et 
specielt styr til præcis styring ved savearbejde.

FS 490 C-EM K
  

51,6 cm3 • 2,4 kW / 3,3 hk • 9,2 kg ①

Til professionel brug inden for landskabs pleje. STIHL 4-punkt-
antivibra tionssystem, STIHL Easy2Start, multifunktionsgreb, to-
håndsgreb, værktøjsfri grebindstilling, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, 
enkel startlogik, stopknap. Nu komplet udrustet med skovrydnings-
selen ADVANCE X-TREEm og savvarianten desuden med HP  
(High Performance) savklinge.

Artikelnr. 4148 200 0090 7.995,-

Flere versioner: FS 490 C-EM kratrydning, FS 490 C-EM KW kratrydning,  
med håndtagsvarmee 

Se tabellen på side 102
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Vejl. udsalgspris inkl. moms E = Easy2Start
M = M-Tronic

① Vægt utanket, uden skæreudstyr og afskærmning

Personligt  
SIKKERHEDSUDSTYR  
til kratryddere

FREMGÅR FRA SIDE 300

FS 560 C-EM
  

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

Den stærkeste kratrydder fra STIHL. STIHL 4-punkt-antivibrations-
system, STIHL Easy2Start, multifunktionsgreb, tohåndsgreb,  
værktøjsfri grebindstilling, 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, enkel 
startlogik, stopknap. Nu komplet udrustet med skovrydningsselen 
ADVANCE X-TREEm og HP (High Performance) savklinge.

Artikelnr. 4148 200 0091 9.795,-

Batteridrevne 
trimmere
ƒ

•  Til hobbygartnere og landskabsplejere

•  Let og klar til brug med det samme 

•  Nem at bruge takket være Lithium-Ion- 
batteri

•  Til anvendelse i støjfølsomme områder 
som f.eks. ved boliger, sygehuse,  
kirkegårde og skoler
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② Vægt med batteri ⑤ YDERLIGERE INFORMATION OM DISSE PRODUKTER FINDES PÅ SIDE 104
③ Vægt uden batteri, med skæreværktøj og beskyttelse
④ SymbolforkLAring på side 335

NYHED - KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020

FSA 57
 ④   

36 V • 2,7 kg ③

Batteridrevet trimmer med meget let og enkel betjening til  
plæne- og plænekantpleje i nærheden af huset. Klippediameter  
280 mm, rigrørets længde kan indstilles med trykknap, grebet kan 
indstilles uden brug af værktøj. Afstandsholder til slåning rundt  
om forhindringer som træer og buske. Softgreb med optimeret  
betjeningslogik. Trimmerhoved AutoCut C 3-2, der kan genfyldes 
udefra uden værktøj. Efter ønske kan PolyCut 3-2 (ekstraudstyr) 
anvendes. 

FSA 57 UDEN BATTERI OG LADER
1.395,-Artikelnr. 4522 011 5734

FSA 57 KOMPLET INKL. AK 10 OG AL 101
1.895,-Artikelnr. 4522 011 5748

FSA 56 ⑤

Kun så længe  
lager haves!

FSA 45
 ④   

18 V • 2,3 kg ②

Kompakt batteritrimmer til enkle trimnings- og fin pudsningsopgaver 
omkring huset. Integreret 18 V Lithium-Ion batteri (36 Wh) med  
ladestandsindikator samt sikkerhedsnøgle til opstart. Rigrør og 
bøjlegreb kan indstilles uden brug af værktøj og trimmerhovedets 
vinkel kan justeres til vertikal kanttrimning. Let udskiftning fra PolyCut 
kniv til trimmer tråd, uden udskiftning af trimmerhoved. Afstands-
bøjlen sikrer optimal trimning. Batteriladetid 145 min / 210 min 
(80 % / 100 %).

Artikelnr. 4512 011 5701 995,-

FSA 65
   ④ 

36 V • 2,7 kg ③

Batteridrevet trimmer til finpudsning. Klippediameter 300 mm, 
gummieret 2-komponenthåndtag, trinløst indstilleligt bøjlehåndtag, 
automatisk justering af trimmertråden ved trykning af trimmerhove-
det imod jorden, støjsvag, kræver ikke høreværn. 

FSA 65 UDEN BATTERI OG LADER
1.895,-Artikelnr. 4852 011 5706

FSA 85
   ④ 

36 V • 2,8 kg ③

Batteridrevet trimmer til finpudsning langs husmure og gangarealer 
samt ved træer og buskads. Klippediameter 350 mm, trinløst indstil-
leligt bøjlehåndtag, værktøjsfri håndtagsindstilling, trimmer tråden 
justeres automatisk ved at trykke trimmerhovedet imod jorden, 
støjsvag, kræver ikke høreværn, trinløs omdrejnings regulering, 
afstandsbøjle. 

FSA 85 UDEN BATTERI OG LADER
1.995,-Artikelnr. 4852 011 5707
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FSA 130
   ③ 

36 V • 4,5 kg ①

Stærk og let batteritrimmer til bearbejdning af arealer med sejt 
græs. Klippediameter 260 mm med græskniv, maks. klippediameter 
420 mm med trimmerhoved, kan indstilles i tre ydelsestrin, tohånds-
greb. Batteridrift med AP-bæltetasken med tilslutningsledning, et  
bæresystem samt sættet støttepolstring eller med et AR-batteri  
og sættet støttepolstring (se side 35). 

FSA 130 UDEN BATTERI OG LADER
3.895,-Artikelnr. 4867 200 0020

FSA 90
   ③ 

36 V • 3,2 kg ①

Batteridrevet trimmer til bearbejdning af arealer med sejt græs. 
Skærekredsdiameter 260 mm med græskniv, max. klippediameter 
380 mm med trimmerhoved. Tohåndsgreb, betjeningsgreb med del-
lastfunktion ECOSPEED, dobbelt skuldersele, kræver ikke høreværn. 

FSA 90 UDEN BATTERI OG LADER
3.295,-Artikelnr. 4863 200 0083

Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FREMGÅR FRA SIDE 8

① Vægt uden batteri, skæreværktøj og beskyttelse ③ SymbolforkLAring på side 335
②  VÆGT UDEN LEDNING, med skæreværktøj og beskyttelse
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Elektriske 
trimmere
ƒ

•   Let og komfortabel håndtering 

•  Til brug rundt om huset og i haven 

•  Til brug i støjfølsomme områder  
som f.eks. ved boliger, sygehuse,  
kirkegårde og skoler 

•  Særligt velegnet til trimning rundt om  
sten, planter, blomsterkrukker  
og andre genstande

FSE 31
230 V • 245 W • 2,2 kg ②

Til trimning og kantbearbejdning. Bøjlegreb, værktøjsfri indstilling 
af grebet og, drejbart trimmerhoved.

Artikelnr. 4815 011 4103 595,-

FSE 52
230 V • 500 W • 2,2 kg ②

Til trimning og kantbearbejdning i din have. Teleskopfunktion, loop-
håndtag, værktøjsfri grebindstilling, afstandsbøjle, motorhoved med 
indstillelig vinkel.

Artikelnr. 4816 011 4104 695,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

T = Delbart rigrør

Rygbårne,  
benzindrevne 
trimmere
ƒ

•   Til effektive og fleksible rydningsarbejder 
på stejle skråninger og skrænter

•  Særligt velegnet til kuperet terræn,  
frugtplantager og bjergenge 

•  Komfortabelt bæresystem  

•  Fleksibelt rigrør

FR 131 T
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 9,6 kg ①

Kan anvendes universelt til slåning i vanskeligt tilgængeligt terræn. 
Enkel og komfortabel start, adskilleligt rigrør for pladsbesparende 
transport, multifunktionshåndtag, loophåndtag, 4-MIX® motor  
med større tank for længere driftstid og stopknap.

Artikelnr. 4180 200 0585 6.195,-

TIP FRA FAGMANDEN

Vidste du det? Den rygbårne trimmer FR 131 T er  
ikke bare velegnet til græsslåning. Benyttes  
KombiVærktøjerne HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM, 
FCB-KM, kan den også bruges som hækkeklipper, 
stanghækkeklipper, kratrydder, fræser, kantklipper  
og blæseaggregat. Nærmere oplysninger om  
kombinationsmulighederne fremgår af kapitlet  
KombiSystem og MultiSystem fra side 116.

TRIMMERE OG KRATRYDDERE98



① Vægt utanket, uden skæreudstyr og afskærmning
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Tilbehør til 
trimmere og 
kratryddere
ƒ

•  Tilbehør, der letter arbejdet og  
beskytter dig bedre 

•  Seler, håndbeskyttelse, påbygnings-
værktøj, beskyttelseshjelm

DOBBELT  
SKULDERSELE
Letter langvarigt arbejde 
med den behagelige pol-
string. Til FS 55 – FS 560, 
FSA 90 og FSA 130.  
Standard til FS 89 – FS 311, 
FSA 90 og KM 131.

Artikelnr.

4119 710 9001

405,-

Værktøjs-
rygsæk
Til praktisk transport af  
udstyr. Med to rum. Let at 
sætte fast på universalselen 
og skovrydningsselen. 

Artikelnr.

4147 881 5700

280,-

Håndbeskyt-
telse til snit-
tearbejde
Praktisk håndbeskyttelse 
til FS 311, FS 360, FS 410,  
FS 460, FS 490 og FS 560.  
Ikke egnet til K-versioner.

Artikelnr.

4147 790 9102

180,-

Enkel 
bæresele
Standardudstyr til de  
fleste STIHL trimmere.  
Til uanstrengt og sikkert 
arbejde. Til FS 38, FS 40,  
FS 45, FS 50, HL og HT.

Artikelnr.

4130 710 9000

105,-

Brystsele
Til alle universalseler i  
ADVANCE-serien. Holder 
skulderselerne sikkert  
på plads.

Artikelnr.

0000 790 7700

105,-

Sele
Perfekt til komfortabelt  
arbejde med HLA 56,  
FSA 65 og FSA 85. Inklusiv 
fastgørelsesøje, der kan 
klikkes på.

Artikelnr.

4852 007 1000

130,-

Skovryd-
ningssele  
ADVANCE XXL
Med den frithængende 
benplade opnås der stor 
bevægelsesfrihed.  
Ergonomisk ved skovar- 
bejde med rundsavsklinger, 
ekstremt let, kan udvides 
med værktøjsrygsæk.

XXL-UDFØRELSE  
til personer større end 1,90 m,  

til FS 94 – FS 560

Artikelnr.

4147 710 9009

725,-

Skovryd-
ningssele   
ADVANCE PLUS
Med den frithængende ben-
plade er der stor bevægel-
sesfrihed. Ergonomisk ved 
skovarbejde med rundsavs-
klinger, ekstremt let, kan ud-
vides med værktøjsrygsæk. 
Med komfortkrog til enkel 
og hurtig fastgøring og 
aftagning af kratrydderen,  
til FS 91 – FS 560.

Artikelnr.

4147 710 9015

530,-
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Universalsele 
ADVANCE XXL
Til let og ubesværet rydning 
og snitning. Ergonomisk, 
komfortabel, let, kan udvides 
med brystsele og værktøjs-
rygsæk.

XXL-UDGAVE   
til personer større end 1,80 m,  

til FS 50 – FS 560, FSA 90  

og FSA 130

Artikelnr.

4147 710 9004

600,-

Bøjle
Praktisk afstandsholder til 
slåning omkring træer og 
genstande.

TIL FSA 56, FSE 52

Artikelnr.

4816 713 3400

40,-

TIL FSA 65

Artikelnr.

4852 713 3400

115,-

TIL FSA 85

Artikelnr.

4852 713 3401

120,-

TIL FSA 90

Artikelnr.

4863 713 3400

115,-

Støttepol-
string med 
komfortkrog
Til eftermontering på alle 
FS-seler i ADVANCE-serien 
uden komfortkrog.
Artikelnr.

4147 740 2502

255,-

Buskads-
klipper  
FH 145°
Til beskæring tæt på jorden 
og slåarbejde med begrænset 
udkastning af afklip under 
trange pladsforhold. Drev 
kan indstilles fleksibelt, med 
pladsbesparende transport-
stilling, vægt 1,5 kg. Passer 
til FS 90, FS 130 og FS 131.
Artikelnr.

4243 740 5006

3.025,-

ADVANCE 
X-TREEm
Fremragende ergonomisk 
design, som er særligt 
velegnet til længerevarende 
arbejde i skoven med 
savklinger. Meget bekvem 
takket være rygdelen, der 
kan indstilles i længden, og 
den trinløse fordeling af 
belastningen på hoften og 
skuldrene, til FS 89 –  
FS 560, FSA 90.

Standard til  
FS 460 C-EM/C-EM K/ 
FS 460 C-EM KW,   
FS 490 C-EM/C-EM K,  
FS 490 C-EM KW og  
FS 560 C-EM

Artikelnr.

0000 710 9001

1.005,-

Universalsele  
ADVANCE PLUS
Med komfortkrog til enkel 
og hurtig fastgøring og 
aftagning af kratrydderen,  
til FS 55 – FS 560 samt  
FSA 90 og FSA 130.  
Standard til FS 311,  
FS 360 C-E og FS 410 C-E.

Artikelnr.

4147 710 9014

430,-

Bæresele 
X-FIT
Dobbeltskuldersele med 
enestående bærekomfort  
og en række lækre fordele. 
Justerbar rygplade, så én 
størrelse passer alle lige 
godt. Kombinationen af 
den bløde og bekvemme 
polstring og de åndbare 
materialer giver en høj 
bærekomfort gennem en hel 
arbejdsdag. Støttepolstring 
med sikkerhedsudløsning 
sammen med reflekser giver 
en meget høj sikkerhed.  
Desuden integreret  
2 l vandbeholder og  
værktøjsopbevaring. 

TIL FS 55 – FS 560

Artikelnr.

7001 871 0005

905,-
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 Standard E = Easy2Start M = M-Tronic ① Vægt utanket, uden skæreudstyr og afskærmning
  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

K = Kort rigrør R = Loophåndtag ② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) med standardværktøj
L = LAngt rigrør ③ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2 med standardværktøj

④ MED UNIVERSALSELE ADVANCE PLUS
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Benzindrevne trimmere til trimning af græsplæner

FS 38 4140 012 2305 1.395,- 27,2 0,65 / 0,9 4,2 94 108 8,0 / 8,0 2-MIX 147 Trimmerhoved AutoCut C 5-2

FS 40 4144 011 2309 1.695,- 27,2 0,7 / 1,0 4,4 94 107 7,0 / 6,4 2-MIX 145 Trimmerhoved AutoCut C 5-2

FS 50 C-E L 4144 011 2339 1.995,- 27,2 0,8 / 1,1 4,5 93 108 6,0 / 5,7 2-MIX 145 Trimmerhoved AutoCut C 5-2

FS 55 4140 200 0523 2.295,- 27,2 0,75 / 1,0 4,9 95 108 6,8 / 5,6 2-MIX 170 Trimmerhoved AutoCut C 26-2

Benzindrevne trimmere til trimning omkring hus og have 4144 200 020

FS 70 C-E 4144 200 0201 3.095,- 27,2 0,9 / 1,2 5,4 94 107 6,6 / 6,6 2-MIX 170 Trimmerhoved AutoCut C 26-2

FS 89 4180 200 0682 3.295,- 28,4 0,95 / 1,3 5,8 95 106 2,7 / 2,7 4-MIX® 180 Trimmerhoved AutoCut C 26-2 
Trekantkniv 250/25

Benzindrevne trimmere til mark- og landskabspleje 4180 200 067

FS 94 C-E 4149 200 0079 3.595,- 24,1 0,9 / 1,2 4,9 93 107 4,3 / 3,5 2-MIX 178 Trimmerhoved AutoCut 25-2

FS 131 4180 200 0679 4.095,- 36,3 1,4 / 1,9 5,8 98 109 3,7 / 3,4 4-MIX® 180
Trimmerhoved AutoCut C 26-2  

Trekantkniv 250/25  
Rundsavklinge 200/25

FS 240 C-E 4147 200 0196 5.395,- 37,7 1,7 / 2,3 7,1 98 108 4,6 / 4,0 2-MIX 180 Trimmerhoved AutoCut 25-2 
Rundsavklinge 200/25

Benzindrevne kratryddere 4147 200 031

FS 311 4180 200 0593 5.295,- 36,3 1,4 / 1,9 7,2 98 110 2,9 / 2,9 4-MIX® 181 Trimmerhoved AutoCut 46-2

FS 360 C-EM 4147 200 0275 5.895,- 37,7 1,7 / 2,3 8,5 98 110 2,2 / 1,8 2-MIX 179 Trimmerhoved AutoCut 46-2

FS 410 C-EM 4147 200 0285 6.395,- 41,6 2,0 / 2,7 8,5 99 110 2,3 / 2,0 2-MIX 179 Trimmerhoved AutoCut 46-2  
Trekantkniv 300/20

FS 460 C-EM 4147 200 0317 7.095,- 45,6 2,2 / 3,0 8,5 100 113 1,9 / 1,6 2-MIX 179 Trimmerhoved AutoCut 46-2 

FS 460 C-EM K 4147 200 0318 7.095,- 45,6 2,2 / 3,0 8,4 100 113 2,4 / 2,0 2-MIX 167 Rundsavklinge HP 200/20 

FS 460 C-EM KW 4147 200 0319 8.595,- 45,6 2,2 / 3,0 8,4 100 113 2,4 / 2,0 2-MIX 167 Rundsavklinge HP 200/20

FS 490 C-EM 4148 200 0093 7.995,- 51,6 2,4 / 3,3 9,3 102 116 2,8 / 2,8 2-MIX 179 Trimmerhoved AutoCut 46-2

FS 490 C-EM K 4148 200 0090 7.995,- 51,6 2,4 / 3,3 9,2 102 115 2,8 / 2,8 2-MIX 168 Rundsavklinge HP 225/20

FS 490 C-EM KW 4148 200 0092 9.095,- 51,6 2,4 / 3,3 9,4 102 116 2,8 / 2,8 2-MIX 168 Rundsavklinge HP 225/20

FS 560 C-EM 4148 200 0091 9.795,- 57,1 2,8 / 3,8 10,2 104 117 3,3 / 3,3 2-MIX 176 Rundsavklinge HP 225/20

TRIMMERE OG KRATRYDDERE102



Ta
nk

vo
lu

m
en

 (l
)

D
ri

va
ks

el
 i 

ri
gr

ør

ST
IH

L 
an

tiv
ib

ra
tio

ns
sy

st
em

ST
IH

L 
E

as
y2

St
ar

t (
E

)

ST
IH

L 
M

-T
ro

ni
c 

(M
)

A
ut

om
at

is
k 

de
ko

m
pr

es
si

on

Et
gr

eb
sb

et
je

ni
ng

Lo
op

hå
nd

ta
g 

/ s
ty

r /
 b

øj
le

gr
eb

Væ
rk

tø
js

fr
i h

ån
dt

ag
si

nd
st

ill
in

g

B
æ

re
se

le
 / b

æ
re

sy
st

em

G
ræ

ss
lå

ni
ng

 / s
ni

tn
in

g 
/ s

av
ni

ng

0,33 flexibel – – – ⬤ –/–/⬤ – ⬤/–/–

0,34 flexibel – – – ⬤ –/–/⬤ – ⬤/–/–

0,34 flexibel – ⬤ – – ⬤ –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

0,33 flexibel – – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

01

0,34 flexibel – ⬤ – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

0,71 flexibel 1-Punkt – – ⬤ ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

79

0,54 homogen 1-Punkt ⬤ – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

0,71 homogen 1-Punkt – – ⬤ ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/

0,75 homogen 1-Punkt ⬤ – – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/

8

0,71 homogen 4-Punkt – – ⬤ ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /

0,75 homogen 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /

0,75 homogen 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /

0,75 homogen 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤④ ⬤/ /

0,75 homogen 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤④ –/–/⬤

0,75 homogen 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤④ –/–/⬤

0,99 homogen 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤④ ⬤/ /

0,99 homogen 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤④ –/–/⬤

0,99 homogen 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤④ –/–/⬤

0,99 homogen 4-Punkt ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤④ ⬤/ /
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 Standard T = Delbart rigrør ① K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) med STANDARDVÆRKTØJ
  Kan eftermonteres (ekstraudstyr) ② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2 med STANDARDVÆRKTØJ
 Kun SÅ LÆNGE LAGER HAVES! ③ Fast omdrejningstal

④ Omdrejningstal trinløst regulerbart
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Batteridrevne trimmere

FSA 45 ③ 4512 011 5701 995,- – – 18 – 2,3 ⑥ 77 87 1,7 / 4,9

FSA 56 ③ 4522 011 5704 1.395,- – – 36 – 2,5 ⑦ 72 86 3,5 / 3,5

FSA 56 KOMPLET ③  
med AK 10 + AL 101

4522 011 5718 1.895,- – – 36 – 3,3 ⑧ 72 86 3,5 / 3,5

fsa 57 ③ NYHED 4522 011 5734 1.395,- – – 36 – 2,7 ⑦ 74 89 4,0 / 4,0

FSA 57 KOMPLET ③ 
NYHED  

med Ak 10 + Al 101
4522 011 5748 1.895,- – – 36 – 3,5 ⑧ 74 89 4,0 / 4,0

FSA 65 ③ 4852 011 5706 1.895,- – – 36 – 2,7 ⑦ 75 91 1,3 / 1,1

FSA 85 ④ 4852 011 5707 1.995,- – – 36 – 2,8 ⑦ 77 94 1,4 / 0,8

FSA 90 ④ 4863 200 0083 3.295,- – – 36 – 3,2 ⑨ 73 84 3,5 / 3,5

FSA 130 ④ 4867 200 0020 3.895,- – – 36 – 4,5 ⑨ 82 94 1,1 / 1,9

Elektriske trimmere

FSE 31 4815 011 4103 595,- – – 230 245 2,2 ⑩ 82 92 1,2 / 1,8

FSE 52 4816 011 4104 695,- – – 220 – 240 500 2,2 ⑩ 81 94 3,0 / 4,5

Rygbårne benzindrevne trimmere

FR 131 T 4180 200 0585 6.195,- 36,3 1,4 / 1,9 – – 9,6 ⑤ 97 110 2,2 / 2,2
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⑤ Vægt utanket, uden skæreudstyr og afskærmning ⑨ Vægt uden batteri, skæreværktøj og beskyttelse
⑥ Vægt med batteri ⑩ VÆGT UDEN LEDNING, med skæreværktøj og beskyttelse
⑦ Vægt uden batteri, med skæreværktøj og beskyttelse   Pris uden batteri og LAder
⑧ Vægt med batteri, uden LAder   kan leveres fra foråret 2020
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– 110 ≤ 250 Trimmerhoved PolyCut 2-2 – – – – – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

– 147 280 Trimmerhoved AutoCut 2-2 – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 147 280 Trimmerhoved AutoCut 2-2 – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 149 280 Trimmerhoved AutoCut C 3-2 – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 149 280 Trimmerhoved AutoCut C 3-2 – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 153 300 Trimmerhoved AutoCut C 4-2 – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 165 350 Trimmerhoved AutoCut C 4-2 – – – – – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 177 260 Trimmerhoved AutoCut 25-2 – – – – – –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/–

– 175 260 Trimmerhoved AutoCut 25-2 – homogen – – – –/⬤/– ⬤ – ⬤/–/⬤

– 110 245 Trimmerhoved med trådspole – – – – – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

– 131 300 Trimmerhoved AutoCut 2-2 – – – – – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

4-MIX® 280 420 Trimmerhoved AutoCut 25-2 0,71 homogen ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/–/– ⬤ ⬤ ⬤/–/–
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Skæreværktøj 
og  
trimmertråd
ƒ

•  Forskelligt skæreværktøj og trimmertråd 
til mange forskellige anvendelsesområder 

•  Lige fra enkle trimningsopgaver  
til pleje af ung bevoksning

•  Til forskellige former for vegetation

•  Trimmertråde i slidstærkt og  
langtidselastisk materiale

•  Trimmertråde i forskellige former, 
tværsnit og diametre

Græs og svag vegetation

Trimmerhoved AutoCut

2-trådet, til trimning og kantpudsning. 
Trimmertrådens længde justeres auto-
matisk ved stød mod trimmer hovedet.

Trimmerhoved SuperCut

2-trådet trimmerhoved til trimning og 
kantpudsning. Trimmertrådens  
længde justeres automatisk.

Trimmerhoved  
DuroCut

2- eller 4-trådet, til trimning og  
kantpudsning. Enkel isætning.  
Kompatibel med mange for-
skellige størrelser og faconer.

Trimmerhoved  
PolyCut

Universal skæreudstyr med 2 eller 
3 nylonknive til kant pudsning  
og rydning af ukrudt. Kan også 
ud styres med trimmertråd.
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Kraftig 
vegetation

Siv og buskads Buske og  
mindre træer

Kompostklinge

Specialklinge af stål til rydning 
af sejt, sammenfiltret græs samt 
kraftigt ukrudt og buskads. Perfekt 
til nedskæring af tornbuske og 
bjørneklo.

Savklinge, spidstand

Specialklinge af stål til mellem stærke og stærke 
kratryddere. Til svært gennemtrængeligt 
buskads og mindre træstammer.

Savklinge, mejseltand

Specialklinge af stål til mellemstærke og stærke 
kratryddere. Til svært gennemtrængeligt buskads, 
mindre træstammer og rydningsarbejde.

Savklinge, hårdmetal

Specialklinge af stål til mellemstærke og stærke 
kratryddere. Til svært gennemtrængeligt  
buskads, mindre træstammer og rydningsarbejde.

Græsklinge

I stål. To eller fire blade med 8, 40 eller  
44 tænder. Til slåarbejder i kraftigt,  
tørt græs og siv.

Trekantklinge

Klinge af stål med 3 tænder, vendbar. Til udtynding 
og rydning af sejt, sammenfiltret græs, krat og  
tjørnehække.
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 Anbefales ① Kun tilLAdt med afskærmning ③  Kan som alternativ også udstyres 
med afkortede trimmertråde

⑥ Inklusiv 12 trådstykker XXL
 Kan kombineres ②   Tal med fed skrift angiver, hvilken tråddiameter  

trimmerhovedet er udstyret med fra fabrikken
⑦   Ombygningssæt savklinge med  

savklinge 200/20, klingebeskyt-
telse, trykskive, beskyttelsesring, 
møtrik og stødkop.

– Ikke godkendt ④ Inklusiv 6 trådstykker L
 ⑤ Inklusiv 12 trådstykker XL
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Trimmerhoved AutoCut

Trådspole 
ATS 201

6421 710 4300 1,4 – – – – – –

Trådspole  
Til Autocut C 2-2

4008 710 4300 1,6 – – – – – –

Trådspole  
Til Autocut C 2-2

4008 710 4301 2,0 – – – – – –

Trådspole  
Til Autocut C 3-2

 NYHED 4009 710 4304 1,6 – – – – – –

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

AutoCut C 3-2 NYHED 4009 710 2100 1,6 – – – – – –

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

AutoCut C 6-2 4006 710 2126 2,0/2,4    ⬤ – – – – –

AutoCut 25-2 4002 710 2108 2,4/2,7    – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

AutoCut C 26-2 4002 710 2169 2,4/2,7    – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

AutoCut 36-2 4002 710 2170 2,7/3,0/3,3    – – – – – ⬤

AutoCut 46-2 4003 710 2115 2,7/3,0/3,3    – – – – – –

AutoCut 56-2 4005 710 2107 2,7/3,0/3,3    – – – – – –

Trimmerhoved SuperCut

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

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

Trimmerhoved PolyCut

PolyCut 2-2 ③ 4008 710 2102 1,4/1,6  – – – – – –

PolyCut 3-2 ③ NYHED 4009 710 2104 1,4/1,6  – – – – – –

PolyCut 7-3 ③ 4006 710 2127 2,0/2,4    ⬤ – – – – –

Trimmerhoved DuroCut

DuroCut 5-2 ④ 4006 710 2131 1,6/2,0/2,4/L    ⬤ – – – – –

DuroCut 20-2 ⑤ 4002 710 2182 2,0/2,4/2,7/L/XL    – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

DuroCut 40-4 ⑥ 4005 710 2114 2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL    – – – – – –

Ombygningssæt til kratryddere

Græssæt ⑦ 7001 200 0035 – – – – – – – –

Trimmerhoved ①
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  Rund trimmertråd   Rund og mere støjsvag trimmertråd
   Krydsformet High-Tech  

trimmertråd CF3 Pro
  Kvadratisk trimmertråd
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– – – – – – – – – – – ⬤ – –

– – – – – – ⬤ – – – – – – –

– – – – – – ⬤ – – – – – – –

– – – – – – – ⬤ – – – – – –

– – – – – – ⬤ – – – – – – –

– – – – – – – ⬤ – – – – – –

– – – – – – – – ⬤ – – – – –

– – – – – – – – – – – – ⬤ –

⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ – – ⬤

⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ – – ⬤

⬤ – – – – – – – – – – – – –

– ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – – –

– – – – ⬤ – – – – – – – – –

⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ – – ⬤
– ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – – –

– – – – – ⬤ – – – – – – – –

– – – – – – – ⬤ – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ – – ⬤
– ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – –

– – – ⬤ – – – – – – – – – –
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

TIP FRA FAGMANDEN

HUSK AT VANDE NYE TRIMMERTRÅDE!

Vi anbefaler, at du lægger dine nye trimmertråde i 
vand 24 timer inden brug. Derved forbedrer du ikke 
bare fleksibiliteten, men forlænger samtidig trådens 
levetid.

Sæt kunst-
stofkniv
Til PolyCut 2-2 og 3-2,  
otte kunststofknive.

Artikelnr.

4008 007 1000

26,-

Sæt kunst-
stofkniv
Til PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 
41-3, tolv kunststofknive.

Artikelnr.

4111 007 1001

80,-

Oversigt over farver og diametre på trimmertråd

1,4 mm – – –

1,6 mm – –

2,0 mm –

2,4 mm

2,7 mm

3,0 mm –

3,3 mm –

4,0 mm – –

Trimmertråde
48 tråde per pakke.

TIL DUROCUT 5-2 OG 20-2,  
størrelse L, 2 mm, fortandet

Artikelnr.

0000 930 3503

110,-

TIL DUROCUT 20-2 OG 40-4,  
størrelse XL, 3 mm, fortandet

Artikelnr.

0000 930 3504

135,-

TIL DUROCUT 40-4,  
størrelse XXL, 4 mm, fortandet

Artikelnr.

0000 930 3505

145,-

Trådspole

ATS 201, TIL FSE 31 
1,4 mm, 2 x 4,0 m

Artikelnr.

6421 710 4300

70,-

ATS 203, TIL FSE 41 
1,4 mm, 2 x 4,0 m

Artikelnr.

6235 710 4305

90,-

MED STØJSVAG TRÅD,  
TIL FSE 52 OG FSA 56 
1,6 mm, 2 x 4,0 m

Artikelnr.

4008 710 4300

130,-

MED STØJSVAG TRÅD,  
TIL FSA 56 
2,0 mm, 2 x 4,0 m

Artikelnr.

4008 710 4301

140,-
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① TIL DuroCut
② NYHED – kan leveres fra foråret 2020
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Trimmertråd rund  (rulle)

0000 930 2334 1,6 19,0

0000 930 2335 2,0 14,0

0000 930 2263 2,0 360,0

0000 930 2338 2,4 14,0

0000 930 2340 2,4 83,0

0000 930 2246 2,4 253,0

0000 930 2341 2,7 9,0

0000 930 2343 2,7 65,0

0000 930 2227 2,7 208,0

0000 930 2344 3,0 53,0

0000 930 2542 3,0 162,0

0000 930 2287 3,3 137,0

0000 930 3607 4,0 27,0 ①

0000 930 3603 4,0 87,0 ①

High-tech-trimmertråde CF3 Pro krydsformet (ruller)

0000 930 4318 ② 2,0 45,0

0000 930 4319 ② 2,0 91,0

0000 930 4300 2,4 35,0

0000 930 4303 2,4 70,0

0000 930 4313 2,4 212,0

0000 930 4320 ② 2,4 345,0

0000 930 4301 2,7 26,0

0000 930 4304 2,7 53,0

0000 930 4314 2,7 172,0

0000 930 4321 2,7 280,0

0000 930 4305 3,0 43,0

0000 930 4315 3,0 134,0

0000 930 4322 3,0 215,0

0000 930 4311 3,3 34,0

0000 930 4316 3,3 113,0

0000 930 4323 3,3 180,0
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Trimmertråd rund og støjsvag (rulle)

0000 930 2416 2,0 14,0

0000 930 2418 2,0 60,0

0000 930 2424 2,0 119,0

0000 930 2419 2,4 14,0

0000 930 2421 2,4 83,0

0000 930 2422 2,7 9,0

0000 930 2423 2,7 65,0

Trimmertråd kvadratisk (rulle)

0000 930 2640 2,4 41,0

0000 930 2641 2,4 83,0

0000 930 2642 2,7 32,0

0000 930 2643 2,7 65,0

0000 930 2616 2,7 208,0

0000 930 2644 3,0 53,0

0000 930 2619 3,0 162,0

0000  930 2645 3,3 38,0
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 Anbefalet F = Tænder ① Kun godkendt med afskærmning ③ Reduceret udkastning
 Kan kombineres Z = Skæretænder ②  Kan beLAstes mere,  

længere levetid
④ Kun godkendt med snitteskærm

– Ikke godkendt ⑤ Kun godkendt til FS med styr
   Kun SÅ LÆNGE 

LAGER HAVES!
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Græskniv ①

230 mm (2 F) 4001 713 3805 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – ⬤

260 mm (2 F) 4001 713 3812 – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – ⬤

230 mm (4 F) 4001 713 3801 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – ⬤

230 mm (4 F) 4000 713 3801 – – – – – ⬤ ⬤ – ⬤ – –

230 mm (8 Z) 4001 713 3803 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – ⬤

255 mm (8 Z) 4000 713 3802 – – – – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ –

250 mm (40 Z) ② 4000 713 3806 – – – – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ –

250 mm (44 Z) ③ 4001 713 3811 – ⬤ ⬤ – – – – – ⬤
Trekantklinge ①

250 mm (3 F) 4112 713 4100 – ⬤ – – ⬤ – – – – – ⬤

300 mm (3 F) 4119 713 4100 – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

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

Kompostklinge ④⑤   

270 mm (2 F) 4000 713 3903 – – – – – ⬤ ⬤ – ⬤ – –

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

Rundsavklinge, spidstand ⑤⑥

200 mm (80 Z) 4112 713 4201 – – – – ⬤ – – – – – –

200 mm (44 Z) 4000 713 4200 – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

225 mm (48 Z) 4000 713 4205 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

Rundsavklinge, mejseltand ⑤⑥

200 mm (22 Z) 4112 713 4203 – ⬤ – – ⬤ – – – – – –

200 mm (22 Z) 4119 713 4200 – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

225 mm (24 Z) 4110 713 4204 – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

200 mm (22 Z) HP ⑦ 4001 713 4203 – ⬤ – – ⬤ – – – – – –

200 mm (22 Z) HP ⑦ 4000 713 4203 – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

225 mm (22 Z) HP ⑦ 4000 713 4202 – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

Rundsavklinge, hårdmetal ⑤⑥

225 mm (36 Z) 4000 713 4211 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

Ombygningssæt til kratryddere

Savklingesæt ⑦ 7001 200 0037 – – – – – – – ⬤ – – –

Metalværktøj
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⑥ Kun godkendt med ansLAg, se side 115
⑦  HP = High Performance (20% højere skæreeffekt)
⑧  Ombygningssæt savklinge med savklinge 200/20, klinge beskyttelse,  

trykskive, beskyttelsesring, møtrik og stødkop.

NYHED

Græsklinge 
RG-KM ①

Til effektiv fjernelse af 
ukrudt og græs med 
begrænset udkast på for-
skellige underlag, f.eks. grus, 
asfalt eller fliser. Godkendt 
til KM 94 C-E, KM 131 R,  
KM 131 , KMA 130 R, FS 90 – 
FS 131 og FSA 130.

Artikelnr.

4180 740 5006

3.095,-

NYHED

SERVICEKIT  
TIL RG-KM 
(IKKE ILLUSTRERET)

Indeholder to knive og en 
stødkop.

Artikelnr.

4180 007 4100

TRIMMERE OG KRATRYDDERE 113
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Tilbehør til  
metalværktøj
ƒ

•  File og skærme

• Til forskellige anvendelsesområder  
og opgaver 

Filehåndtag
 

Træhåndtag til alle  
trekant-, flad- og rundfile 
fra 4,0 til 5,5 mm.

Artikelnr.

0811 490 7860

16,-

Filehåndtag 
FH 3
Softgreb. Til fladfile på op til 
150 mm.

Artikelnr.

0000 881 4503

26,-

Vigejern
Til mejseltandede savklinger.

Artikelnr.

4020 893 5000

157,-

Trekantsfil
Til spidstandede  
rundsavsklinger.

Artikelnr.

0811 421 8971

51,-

Fladfil
Fladfil til trekantklinger og 
spidstandede savklinger.  
Til FG 1 til filning 6"/150 mm.

150 mm

Artikelnr.

0814 252 3000

26,-

200 mm

Artikelnr.

0814 212 3000

56,-

Fileholder 
med rundfil
Til mejseltandede savklinger. 
5,5 mm rundfil. 

Artikelnr.

5605 750 4343

106,-

Slitagebe-
skyttelse
Til DuroCut 20-2.

Artikelnr.

4005 007 1001

117,-

File skabelon
Til trekantklinge.
Artikelnr.

4020 890 5500

96,-
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① Ombygning kun mulig sammen med beskyttelsesring 4128 717 2704 ③  Ombygning kun mulig sammen med beskyttelsesring 4147 717 2701, 
SOM MEDLEVERES② Kun godkendt til FS med tohåndshåndtag
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Universalskærm til tråd-trimmerhoved og metalværktøj

4180 007 1028 420 / 260 – – – – ⬤ ⬤ – – – –

4119 007 1027 420 / 260 – – – – – ⬤ – – – –

Skærme til metalværktøj

4863 710 8100 – / 260 – – – – – – – – – ⬤
4144 710 8116 – / 230 – – ⬤ – – – – – – –

4147 710 8101 – / 305 – – – – – – ⬤ – – –

4147 710 8102 – / 320 – – – – – – ⬤ – – –

4148 710 8103 – / 320 – – – – – – – – ⬤ –

4148 710 8101 – / 350 – – – – – – – – ⬤ –

4147 007 1017 ① – / 305 – – – – – – – ⬤ – –

Skærme til tråd-trimmerhoved og PolyCut

4140 710 8101 380 / – ⬤ – – – – – – – – –

4140 710 8100 420 / – – ⬤ – – – – – – – –

4144 710 8117 420 / – – – ⬤ – – – – – – –

4133 007 1007 420 / – – – ⬤ – ⬤ ⬤ – – – –

4147 710 8100 480 / – – – – – – – ⬤ – ⬤ –

4863 710 8120 380 / – – – – – – – – – – ⬤
4180 007 1030 420 / – – – – – ⬤ ⬤ – – – –

4522 710 8102 280 / – – – – ⬤ – – – – – –

Skærme til rundsavsklinger (anslag og skærm til rundsavsklinger) ②

4180 710 8201 – / 200 – – – – ⬤ – – – – –

4147 007 1008 ③ – / 200 – – – – – – ⬤ – – –

4147 007 1009 ③ – / 225 – – – – – – ⬤ – – –

4147 710 8200 – / 200 – – – – – – ⬤ – – –

4147 710 8201 – / 225 – – – – – – ⬤ – ⬤ –

4147 710 8210 – / 200 – – – – – – – ⬤ – –

4126 007 1002 – / 200 – – – – ⬤ ⬤ – – – ⬤
4147 710 8211 – / 225 – – – – – – – ⬤ – –

4148 710 8201 – / 225 – – – – – – – – ⬤ –

NYHED
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ALSIDIGE  
OPGAVER.  
ENESTÅENDE 
MOTORER.
ƒ

119 KOMBIMOTORER

120 KombiVærktøj  

og tilbehør

125 MultiMotorer

126 MultiVærktøj  

og tilbehør
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

MERE OM KOMBISYSTEMET 
ƒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01  Vælg en af tre stærke  
KombiMotorer.

02  Sammensæt et af elleve  
KombiVærktøj, og du er klar.

 ② ②
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Side

312
HØREVÆRN  
DYNAMIC BT 

Høreværn med  
Bluetooth®-funktion,  
som gør arbejdet end-
nu mere fornøjeligt.

KOMBIMOTORER
ƒ

•  Til pleje ved hus og have samt  
større arealer 

•  Højtydende KombiMotorer

•  Kan kombineres med mange  
KombiVærktøj

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

Til professionel og privat brug. STIHL Easy2Start, trinløs ECOSPEED, 
loophåndtag, bæresele, 2-MIX motor samt stopknap.

Artikelnr. 4149 200 0089 3.495,-

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

Til professionel brug med krav om stor ydelse. Enkel og nem start, 
stopknap, større brændstoftank for længere driftstid, papirluftfilter, 
loophåndtag, 4-MIX®-motor. Kan ikke anvendes med kratrydder 
FSB-KM.

Artikelnr. 4180 200 0589 3.995,-

KM 131  
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 4,8 kg ①

Til professionel brug med krav om stor ydelse. Enkel og nem start, 
stopknap, stor brændstoft ank for længere driftstid, papirluftfilter, 
tohåndsgreb og 4-MIX® motor.

Artikelnr. 4180 200 0587 3.995,-

Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt med tom tank
②  KM 131 R og KMA 130 R kan ikke anvendes  

med kratrydder FSB-KME = Easy2Start
R = Loophåndtag

KOMBISYSTEM OG MULTISYSTEM 119
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Vejl. udsalgspris inkl. moms
R = Loophåndtag
① Vægt uden batteri og KombiVærktøj
② SymbolforkLAring på side 335

KMA 130 R 
  ② 

36 V • 3,2 kg ①

Kraftig batteridrevet KombiMotor med højt drejningsmoment  
og lav vægt. Tre driftsniveauer sikrer energieffektivt og støjsvagt 
arbejde, kan kombineres med alle KombiVærktøjer, bæresele. Det 
passende KombiVærktøj findes fra denne side. Batteridrift med  
AP-bæltetasken med tilslutningsledning, et bæresystem samt  
sættet støttepolstring eller med et AR-batteri og sættet  
støttepolstring (se side 35). Kan ikke anvendes med  
KombiVærktøjet FSB-KM. 

KMA 130 R UDEN BATTERI OG LADER 
3.595,-Artikelnr. 4867 011 6824

Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FREMGÅR FRA SIDE 8

KombiVærktøj 
og tilbehør
ƒ

•  Elleve praktiske stykker KombiVærktøj  
til mange opgaver 

•  Nemt værktøjsskift i en fart

•  Omfattende tilbehør
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Kratrydder   
FS-KM ③

Ideelt til kanttrimning langs 
mure, hegn, hække og  
gangstier. Trimmerhoved  
AutoCut C 26-2, samlet 
længde 94 cm,  
vægt 1,2 kg ⑤.

Artikelnr.

4180 200 0690

1.195,-

Kantskærer 
FCB-KM ④

Til præcise plænekanter ved 
stier, indkørsler og bede.  
Indstillelig arbejdsdybde,  
samlet længde 92 cm,  
2,0 kg.

Artikelnr.

4180 740 5002

1.195,-

Tilbehør: 
Kant-
skærekniv  
(reservekniv)
(IKKE ILLUSTRERET)

LÆNGDE 20 cm x 2,4 mm

Artikelnr.

4133 713 4101

LÆNGDE 20 cm x 3,8 mm

Artikelnr.

4133 713 4102

Kratrydder   
FSB-KM ④

Ideelt egnet til kantbe-
arbejdning under trange 
pladsforhold. Trimmerhoved 
AutoCut C 6-2, buet skaft. 
Ikke godkendt til Kombi-
Motorerne KM 131 R og  
KMA 130 R, samlet længde 
77 cm ⑤, vægt 0,7 kg ⑤.

Artikelnr.

4137 740 5008

1.195,-

Fejevalse  
KW-KM ④

Ideel til fejning af gangstier 
og veje. Gummilameller,  
arbejdsbredde 60 cm, inkl. 
beskyttelsesskærm, samlet  
længde 125 cm, vægt 7,4 kg ⑥.

Artikelnr.

4601 740 4904

3.995,-

Grensav  
HT-KM ④

Skærer præcist i højtsid-
dende grene. Kompakt kon-
struktion – med integreret 
pejleliste. Sværd 30 cm ⑦, 
samlet længde 126 cm,  
vægt 1,3 kg.

Artikelnr.

4182 200 0160

2.595,-

Børstevalse  
KB-KM ④

Fjerner snavset fra selv dybe 
riller og furer. Faste børster, 
arbejdsbredde 60 cm,  
modsatrettet børsterotation, 
inkl. beskyttelsesskærm,  
samlet længde 125 cm, vægt 
6,4 kg ⑥.

Artikelnr.

4601 740 4905

2.595,-

Kultivator  
BF-KM ③

Til gennemluftning og  
kultivering af jorden.  
Arbejdsbredde 22 cm,  
inkl. beskyttelsesskærm, 
samlet længde 100 cm,  
vægt 4,1 kg.

Artikelnr.

4601 740 5000

2.195,-

Buskrydder  
FH-KM 145° ③

Til beskæring tæt på jorden 
og slåarbejde med begræn-
set udkastning af afklip 
under trange plads forhold, 
f. eks. nær trafik. Drev kan 
indstilles fleksibelt, med 
pladsbesparende transport-
stilling, skærelængde 25 cm, 
samlet længde 126 cm,  
vægt 2,2 kg.

Artikelnr.

4243 740 5006

2.995,-

Hækkeklipper  
HL-KM 145° ④

Til krævende arbejde ved 
høje hække og til brug 
tæt på jorden. Drev kan 
indstilles trinvist, med plads-
besparende transportstilling, 
skærelængde 50 cm, samlet 
længde 148 cm, vægt 2,4 kg.

Knivlængde 50 cm

Artikelnr.

4243 740 5003

3.095,-

NYHED 
Knivlængde 60 cm

Artikelnr.

4243 740 5008

3.195,-

③ Anbefales til alle KombiMotorer ⑥ Vægt med beskyttelse
④ Anbefales til KombiMotorer med loophåndtag (R) ⑦ Den faktiske skærelængde er kortere end den anførte sværdlængde.
⑤ uden skæreværktøj og beskyttelse

Kantskærer 
FCS-KM ④

Kantskærer med indstillelig 
skæredybde. Prof. model. 
Samlet længde 92 cm, 
2,6 kg.

Artikelnr.

4180 740 5004

1.295,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms  Standard
E = Easy2Start

① Anbefales til alle KombiMotorer med Loophåndtag (R) R = Loophåndtag
② Anbefales til alle KombiMotorer

Rygbære-
system RTS
Til længerevarende arbejds-
opgaver. Kan tilpasses 
kropsstørrelse. Man arbejder 
kraftbesparende og  
ergo nomisk. Med klemme  
til teleskopskaft og kroge til 
nem fastgørelse og hurtig 
frakobling af enheden.  
Passer til HT 131, HT 133, 
HTA 85, HT-KM, HL-KM 145°  
(ej KMA 130 R), HL 94 C-E 
(ikke til HL 94 KC-E),  
HLA 65 og HLA 85.

Artikelnr.

7001 200 0023

1.205,-

Knivbeskyt-
telse
Beskytter spidsen af skære-
udstyret imod slitage,  
når der arbejdes tæt på  
vægge eller tæt ved jorden. 
Passer til HL-KM.

Artikelnr.

4237 792 9006

155,-
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BENZIN-KOMBIMOTORER

KM 94 RC-E 4149 200 0089 3.495,- 24,1

KM 131 4180 200 0587 3.995,- 36,3

KM 131 R 4180 200 0589 3.995,- 36,3

Akku-KombiMotor

KMA 130 R 4867 011 6824 3.595,- ⑩ –

TIP FRA FAGMANDEN

SÅDAN FJERNER DU UKRUDT LET OG EFFEKTIVT! 

Med KombiVærktøjet RG-KM kan du fjerne ukrudt på grus, asfalt og fliser. Græsklin-
gen er kendetegnet ved sin effektive virkemåde: Den øverste og den nederste kniv 
bevæger sig frem og tilbage i en vinkel på ca. 30° i forhold til hinanden. Den ringe 
rotationsenergi giver således mulighed for slåning med begrænset udkast langs veje, 
kantstene og heller med en reduceret sikkerhedsafstand på 3 meter til genstande og 
køretøjer samt 5 meter til personer. Desuden har den kun ringe tendens til tilstopning 
med afskåren vegetation. Hidtil har ukrudtsfjernelse være besværligt arbejde, men nu 
går det let og effektivt med RG-KM. 

NYHED

Græsklinge 
RG-KM ①

Til effektiv fjernelse af 
ukrudt og græs med 
begrænset udkast på for-
skellige underlag, f.eks. grus, 
asfalt eller fliser. Godkendt 
til KM 94 RC-E, KM 131 R, 
KM 131 , KMA 130 R, FS 90 – 
FS 131 og FSA 130.

Artikelnr.

4180 740 5006

3.095,-

NYHED

SERVICEKIT  
TIL RG-KM
(IKKE ILLUSTRERET)

Indeholder to knive og en 
stødkop.

Artikelnr.

4180 007 4100

Blæseaggre-
gat BG-KM ②

Fjerner nedfaldsløv og græs- 
afklip fra stier og arealer. 
Kraftig blæsevirkning, samlet 
længde 89 cm, vægt 1,8 kg.

Artikelnr.

4606 740 5000

1.595,-

Tilbehør:  
Bøjet fladt 
mundstykke

Artikelnr.

4606 701 8301

85,-
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Forlængerrør
I aluminium. Til brug med KombiVærktøjerne HT-KM og  HL-KM. 
Rækkeviddeforlængelse 50 cm, vægt 0,6 kg.

Artikelnr. 0000 710 7100 760,-

I stål. Til brug med KombiVærktøj HT-KM. Rækkevidde forlængelse  
1 m, vægt 1,4 kg.

Artikelnr. 4140 710 7131 800,-

I karbon. Til brug med KombiVærktøjerne HT-KM og HL-KM. Række-
viddeforlængelse 1 m, hul aksel i aluminium, ekstra let, vægt 0,9 kg.

Artikelnr. 0000 710 7102 1.105,-
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0,9 / 1,2 – 4,0 ⑥ 95 110 8,2 / 7,9 2-MIX 16 59 845 71 1.140 90 ⬤ – ⬤ ⬤

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

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

– 36 3,2 ⑦ 91 102 5,0 / 5,0 – 15 57 815 67 1.110 92 – – ⬤ ⬤

③ K-værdi ifølge Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ⑥ Vægt med tom tank ⑧ I blæsedrift
④ K-værdi ifølge Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2 ⑦ Vægt uden batteri ⑨ Uden blæserørdyse
⑤  Maksimale værdier for de mulige KombiVærktøjer ⑩ Pris uden batteri og LAder

Bæretaske
Ideel til transport og op-
bevaring af KombiMotoren 
med loop håndtag sammen 
med KombiVærktøj FS-KM 
eller HL-KM. Også velegnet 
KMA 130 R, HSA 56,  
HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 85 og BGA 86.

Artikelnr.

0000 881 0507

405,-

Vinkelgear
Til brug med KombiVærktøj 
HT-KM.

Artikelnr.

4138 640 0201

960,-
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

 

 

 

 
 

 

Mere om multisystemet 
ƒ

02 Enkel betjening

04 Pladsbesparende  
opbevaring

01 Let start

Sammensæt ét af  
syv MultiVærktøj,  
og gå i gang.

03 Komfortabel  
transport

Teknik

01  MOTORTEKNIK MED PAPIRLUFTFILTER 
Karburatoren er udstyret med en manuel brændstofpumpe, 
som letter startproceduren. Accelerationspumpen sørger for, 
at motoren hurtigt tager omdrejninger, og papirluftfilteret yder 
pålidelig beskyttelse af motoren mod støv og snavs.

02  MULTIFUNKTIONSHÅNDTAG   
Alle betjeningselementer til motorstyring ligger i et håndgreb. 
Det gør betjeningen enkel og pålidelig.

Komfort

03  TRANSPORTGREB 
Gør det let at tage STIHL MultiSystem ind og ud af bilen.

04  SAMMENKLAPPELIG RAMME 
STIHL MultiSystemet kan hurtigt og nemt klappes sammen 
med monteret værktøj, hvilket sparer plads ved transport og 
opbevaring.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Vægt utanket, uden MultiVærktøj
② K-faktor iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-faktor iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s 2

MultiMotorer
ƒ

•  Til vidt forskellige opgaver:  
Til plænepleje, jordbearbejdning  
og overfladerengøring

• Stærk MultiMotor 

•  Kan kombineres med flere MultiVærktøj

• Sammenklappeligt styr for nem transport

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

Til alle mulige opgaver i forbindelse med plænepleje, jordbearbejd-
ning og overfladerengøring. Stort udvalg af STIHL MultiVærktøj,  
stellet kan klappes sammen for at lette transporten, nem og  
komfortabel startprocedure, stopknap, luftfilter af papir.

Artikelnr. 4604 011 5401 3.895,-
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MultiMotor

MM 56 4604 011 5401 3.895,- 27,2 0,85 / 1,2 8,3 94 102 4,1 / 5,1

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

MultiVærktøj 
og  tilbehør
ƒ

• Praktisk MultiVærktøj til vidt  
forskellige opgaver

•   Nemme værktøjsskift i en fart

Fræser  
BF-MM
Findeler tung, leret jord. 
 Ideel til genkultivering og 
løsnen, arbejdsbredde   
22 cm, vægt 2,0 kg.

Artikelnr.

4601 740 4605

700,-

Kultivator  
BK-MM
Ideel til finere bearbejdning. 
Fordeler fin, sandet jord og 
findeler grov jord, arbejds-
bredde 22 cm, vægt 2,0 kg.

Artikelnr.

4601 740 4606

700,-

Plænelufter 
RL-MM ①

Til forbedring af rodvæksten. 
Perforerer græsoverfladen, 
sikrer optimal tilførsel af 
 næringsstoffer og gennem-
luftning, arbejdsbredde  
20 cm, vægt 2,0 kg.

Artikelnr.

4601 740 4600

700,-

Kantskærer 
FC-MM ①

Skærer kanter optimalt 
med dybe snit helt ned til 
 rødderne, vægt 0,8 kg.

Artikelnr.

4601 740 4603

500,-
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① Støttehjul anbefales
② Støttehjul nødvendigt

Bremsespore
Varierer arbejdsdybden og 
hastigheden ved jordbe-
handlingen ved let hævning 
hhv. dybere nedtrykning af 
værktøjet.

Artikelnr.

4601 740 4800

200,-

Ekstra vægt
Til BF-MM og BK-MM.  
Ideelt supplement til  
fræsning og kultivering. 
Forøger trykket på værktøjet 
og  sikrer endnu bedre  
„nedpresning“ i jorden.

Artikelnr.

4601 730 4500

355,-

Mosfjerner 
MF-MM ①

Fjerner mos og filtlag fra 
plæneoverfladen, inkl. bred 
stænkskærm, arbejdsbredde 
50 cm, vægt 8,3 kg.

Artikelnr.

4601 740 4601

1.815,-

Børstevalse  
KB-MM ②

Fjerner effektivt snavs fra 
arealer med fuger eller  
ujævne naturstens- 
belægninger, inkl. bred 
stænkskærm, arbejdsbredde 
60 cm, vægt 4,2 kg. 

Artikelnr.

4601 740 4602

1.610,-

Støttehjul
Til MF-MM ①, KW-MM ②  
og KB-MM ②. Muliggør let 
løftning af værktøjet og  
reducerer friktionsmod- 
standen ved fjernelse af  
mos, børstning og fejning. 
Bedre køreegenskaber.

Artikelnr.

4601 007 1008

400,-

Fejevalse 
KW-MM ②

Ideel til fejning af gangstier 
og veje. Fjerner effektivt 
snavs, sand, småsten og løv. 
Arbejdsbredde 60 cm,   
vægt 3,7 kg.

Artikelnr.

4601 740 4604

2.315,-
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VALGET ER DIT. 
VI HAR DET  
RIGTIGE  
REDSKAB.
ƒ

130 Hjælp til valg af 

plæneklipper

133 Robotplæneklippere

136 Tilbehør til  

robotplæneklippere

139 Benzin-plæneklippere

146 Batteri-plæneklippere

148 El-plæneklippere

150 Tilbehør til  

håndholdte  

plæneklippere

157 Havetraktorer

160 Tilbehør til  

havetraktorer

165 Vertikalskærere

166 Tilbehør til  

vertikalskærere
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Et spørgsmål om type –  
hjælp til valg af  
plæneklipper. 
ƒ

Valget af den rigtige plæneklipper er det første 
skridt på vejen mod at få en velplejet græsplæne. 
Høj kvalitet, gennemtænkte udstyrsegenskaber samt 
et attraktivt design er fælles for alle vores modeller. 
Egentlig står kun et enkelt spørgsmål tilbage: Hvor-
dan vil du helst klippe din græsplæne? Automatisk, 
dynamisk eller bekvemt? Lægger du mest vægt på 
bekvemmelighed, bevægelsesfrihed, effektivitet eller 
et lavt støjniveau?

Enhver plæneklippermodel har sine særlige egenska-
ber. Denne hjælp til valg af plæneklipper guider dig 
frem til at finde den plæneklipper, der bedst opfylder 
dine specifikke krav.

Robotplæneklippere

Den mest ubesværede vej til en perfekt græsplæne er med  
iMOW® robotplæneklipperen. Mindre, mellemstore og større  
græsarealer plejes fuldautomatisk, hurtigt og kontinuerligt.

•    Fuldautomatisk græsslåning 

• Enkel og intuitiv betjening – i forbindelse med iMOW®  
C-modellerne også via app

ROBOTPLÆNEKLIPPERE, HÅNDHOLDTE PLÆNEKLIP-
PERE, HAVETRAKTORER OG VERTIKALSKÆRERE
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Havetraktorer

Med en havetraktor kan også store græsarealer klippes  
hurtigt, bekvemt og med den højeste komfort.

• Høj klippeydelse takket være store klippebredder

• Sparer tid og kræfter

• Komfortabelt cockpit

Håndholdte plæneklippere

Håndholdte plæneklippere er fremstillet til aktiv klipning af små, 
mellemstore og store plæner. Alt efter areal og foretrukken  
fremdriftstype fås en benzin-, batteri- eller elektrisk drevet model.

Benzin-plæneklippere

Hvis det handler om effektivitet og ydelse over større arealer, har 
benzin-plæneklipperne visse fordele.

•   Kraftige benzinmotorer til længerevarende klipning – 
af navnlig større arealer

• Uafhængig af strømforsyning

• Leveres også som professionel model:  
RM 4 RTP

Batteri-plæneklippere

Til alle, der ønsker at slå græs uden brug af ledning på en  
miljøvenlig og fleksibel måde og uden de store støjgener.

• Ledningsfri, fleksibel græsslåning 

• Støjsvag og kraftig takket være STIHL Lithium-Ion-batterier

• Manøvredygtig og let at styre

El-plæneklippere

El-plæneklippere er ideelle, når du ønsker at arbejde støjsvagt og 
uden udstødningsgasser, for ikke at forstyrre naboerne.

• Særdeles støjsvag

• Let at pleje og vedligeholde 

• Vejer ikke meget

ROBOTPLÆNEKLIPPERE, HÅNDHOLDTE PLÆNEKLIP-
PERE, HAVETRAKTORER OG VERTIKALSKÆRERE
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om  
robotplæneklippere 
ƒ

02  Arbejde med 
begrænset  
vedligeholdelse

01 Sikker fremdrift

06 Bekvem tilgang

07 Automatisk græsslåning

03 God terrængående  
fremdrift

04 Optimal  
ydelse

05 Hurtigt overblik 

Teknik

01  BEVÆGELIGT SKJOLD MED SENSORER 
Er robust og beskytter mod vind, vejr og forhindringer. 
Integrerede sensorer registrerer kontakt med en genstand og 
sørger for ændring af retningen.

02  BIOKLIPNINGSMASKINE 
Bioklipningskniven er stabil og brudsikker. Den giver præcis 
klipning, selv ved kraftig græsvækst. Omdrejningsretningen 
ændrer sig automatisk, hver gang kniven stopper. På den måde 
slides klingerne regelmæssigt. Knivskift kan foretages uden 
brug af værktøj.

03  MAKSIMAL STIGNING 
      Modellerne i serien RMI 6 kan klare en stigningsgrad på  
op til 45 %.

04  ADAPTIVE SLOPE SPEED 
Ved hjælp af hældningssensoren tilpasses hastigheden i 
ujævnt terræn konstant automatisk.

Komfort

05  STYREKONSOL 
Med integreret skærm til konfiguration samt visning af informa-
tioner. I forbindelse med modelserie RMI 6 kan skærmen tages 
ud, og iMOW® kan desuden styres manuelt.

06  ADGANG VIA APP 
Gælder for alle iMOW® robotplæneklippere med et C i mo-
delnavnet: Med iMOW® appen kan funktioner hentes frem via 
tablet eller smartphone.

07   DYNAMISK KLIPPEPLAN 
      Med den interaktive klippeplan kan daglige tidsvinduer fast-
lægges for, hvornår iMOW® robotplæneklipperen kan være i 
drift. Inden for disse aktive tidsrum finder maskinen selv frem 
til, hvornår det er bedst at klippe plænen, for at få et optimalt 
resultat.

ROBOTPLÆNEKLIPPERE, HÅNDHOLDTE PLÆNEKLIP-
PERE, HAVETRAKTORER OG VERTIKALSKÆRERE
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ③   Eventuelle omkostninger til 
instalLAtion (afgrænsningstråd, 
ledningsføring etc.) er ikke  
inkluderet i købsprisen for  
¡MOW® robotplæneklipperen

P = Performance

① SymbolforkLAring på side 335
② Vægt med batteri

Robotplæne-
klipper
ƒ

• Fuldautomatisk græsslåning

• Intuitiv betjening – også med app

• Græsslåning uafhængigt af vejret og 
tidsmæssigt fleksibelt

Rmi 422
 ①

op til  800 m2

Fuldautomatisk robotplæneklipper til mellemstore græsplæner  
op til 800 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én ar-
bejdsgang. Dockingstation, 4 pløkker, iMOW® Ruler,  
Batterikapacitet 40 Wh, klippebredde 20 cm, vægt 9 kg ②.

ARTIKELNR. 6301 011 1425 8.995,- ②

Rmi 422 P
 ①

op til 1 500 m2

Fuldautomatisk robotplæneklipper til mellemstore græsplæner  
op til 1.500 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én 
arbejdsgang. Dockingstation, 4 pløkker, iMOW® Ruler,  
Batterikapacitet 80 Wh, klippebredde 20 cm, vægt 9 kg ②.

Artikelnr. 6301 011 1435 9.995,- ③

ROBOTPLÆNEKLIPPERE, HÅNDHOLDTE PLÆNEKLIP-
PERE, HAVETRAKTORER OG VERTIKALSKÆRERE

133

7



Vejl. udsalgspris inkl. moms ① SymbolforkLAring på side 335 
② Vægt med batteri

C = Kommunikation ③  Eventuelle omkostninger til instalLAtion (afgrænsningstråd, lednings-
føring etc.) er ikke inkluderet i købsprisen for ¡MOW® ROBOTPLÆNEKLIPPERENP = Performance

Rmi 632
 ①

op til 3 000 m2

Fuldautomatisk robotplæneklipper til store græsarealer på op til 
3.000 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én arbejds-
gang. Medleveres: Dockingstation, 4 pløkker, iMOW® Ruler.  
Batterikapacitet 130 Wh, klippebredde 28 cm, vægt 14 kg ②. 

Artikelnr. 6309 011 1455 16.995,- ③

Rmi 632 P
 ①

op til 4 000 m2

Fuldautomatisk robotplæneklipper til store græsplæner op  
til 4.000 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én  
arbejdsgang. Dockingstation, 4 pløkker, iMOW® Ruler,  
Batterikapacitet 194 Wh, klippebredde 28 cm, vægt 14 kg ②. 

Artikelnr. 6309 011 1475 20.995,- ③

Rmi 632 C
 ①

op til 3 200 m2 • adgang med app

Fuldautomatisk robotplæneklipper til store græsplæner op til  
3.200 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én arbejds-
gang. Dockingstation, 4 pløkker, iMOW® Ruler. Kommunikation via 
app. Batterikapacitet 130 Wh, klippebredde 28 cm, vægt 14 kg ②.

Artikelnr. 6309 011 1465 19.495,- ③

Installationen kræver 
et installationssæt. 
Passende tilbehør 

FINDES FRA SIDE 136

Rmi 422 PC
 ①

op til 1 700 m2 • adgang med app

Fuldautomatisk robotplæneklipper til plæner på op til 1.700 m2.  
Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én arbejdsgang.  
Medleveres: Dockingstation, 4 pløkker, iMOW® Ruler.  
Kommunikation via app, batterikapacitet 80 Wh, klippebredde  
20 cm, vægt 10 kg ②.

Artikelnr. 6301 011 1435 11.995,- ③

ROBOTPLÆNEKLIPPERE, HÅNDHOLDTE PLÆNEKLIP-
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Rmi 632 PC
 ①

op til 5 000 m2 • adgang med app

Fuldautomatisk robotplæneklipper til store græsarealer på op til 
5.000 m2. Klipper, findeler og gøder som bioklipper i én arbejds-
gang. Medleveres: Dockingstation, 4 pløkker, iMOW® Ruler.  
Kommunikation via app. Batterikapacitet 194 Wh, klippebredde  
28 cm, vægt 14 kg ②.

Artikelnr. 6309 011 1485 22.995,- ③

 

      app

Med iMOW® appen bliver plæneklipning som en leg 

iMOW® appen gør iMOW® robotplæneklipperen til et selvstændigt 
Smart-Home-System. Med en tablet eller smartphone har du 
adgang til alle iMOW® C-modeller, uanset placeringen. Takket 
være intuitivt interface kan du overvåge alle robotplæneklipperens 
vigtige funktioner og ydelsesdata i realtid og foretage individuelle 
tilpasninger.

ROBOTPLÆNEKLIPPERE, HÅNDHOLDTE PLÆNEKLIP-
PERE, HAVETRAKTORER OG VERTIKALSKÆRERE
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ①  Eventuelle omkostninger til 
instalLAtion (afgrænsningstråd, 
ledningsføring etc.) er ikke  
inkluderet i købsprisen for ¡MOW®

②  Under ideelle betingelser (ingen 
hindringer, geometri og stig-
ninger i haven), reLAteret til det 
angivne maksimale areal

③  Vægt med batteri
④  Usikkerhedsfaktorer  

KwA/KpA IHT. RL 2006/42/ECRS Standard P = Performance
C = Kommunikation

Tilbehør til  
robotplæne-
klippere
ƒ

• Til installation

• Til beskyttelse

• Bioklipningskniv

• Hjul

Installations-
sæt S
Indhold: Afgrænsningstråd 
Ø 2,3 mm, 150 m (rulle),  
150 fikseringssøm,  
3 trådbindere

Artikelnr.

6909 007 1053

795,-

Installations-
sæt L
Indhold: Afgrænsningstråd 
Ø 3,4 mm, 2 x 200 m (rulle), 
375 fikseringssøm,  
7 trådbindere

Artikelnr.

6909 007 1054

1.795,-

Afgræns-
ningstråd
Afgrænsningstråd til  
installationen.

ARB 151 
150 m (rulle), Ø 2,3 mm

Artikelnr.

0000 400 8631

595,-

ARB 501 
500 m (rulle), Ø 3,4 mm

Artikelnr.

0000 400 8626

1.995,-
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Robotplæneklippere

RMI 422 ⑤ 6301 011 1425 8.995,- 800 35

RMI 422 P ⑤ 6301 011 1435 9.995,- 1.500 40

RMI 422 PC ⑤ 6301 011 1445 11.995,- 1.700 40

RMI 632 ⑥ 6309 011 1455 16.995,- 3.000 45

RMI 632 C ⑥ 6309 011 1465 19.495,- 3.200 45

RMI 632 P ⑥ 6309 011 1475 20.995,- 4.000 45

RMI 632 PC ⑥ 6309 011 1485 22.995,- 5.000 45
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AFN 075
Fikseringssøm til fastgøring 
af afgrænsningstråden, 
pakke med 75 stk.

Artikelnr.

6301 007 1011

125,-
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20 20 – 60 
(flere trin)

16 60 4.450 Lithium-Ion 9,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤

20 20 – 60 
(flere trin)

25 60 4.450 Lithium-Ion 9,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤

20 20 – 60 
(flere trin)

28 60 4.450 Lithium-Ion 10,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

28 20 – 60 
(flere trin)

35 120 3.150 Lithium-Ion 14,0 59 48 3 62 ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

28
20 – 60 

(flere trin) 38 120 3.150 Lithium-Ion 14,0 59 48 3 62 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

28
20 – 60 

(flere trin) 40 185 3.150 Lithium-Ion 14,0 59 48 3 62 ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

28
20 – 60 

(flere trin) 50 185 3.150 Lithium-Ion 14,0 59 48 3 62 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⑤  Omfattes ikke af støjdirektivet 
2000/14/EC, Usikkerhedsfaktorer  
KwA 2 dB[A] usikkerhedsfaktor 
2006/42/ECRS

⑥  Omfattes ikke af støjdirektivet 
2000/14/EC, Usikkerhedsfaktorer  
KwA 3 dB[A] usikkerhedsfaktor 
2006/42/ECRS

Docking-
station
Ekstra dockingstation til 
opladning af batterier, kan 
placeres inden for eller  
uden for græsarealet.

ADO 401 
Til serien RMI 4

Artikelnr.

6909 430 9620

2.995,-

ADO 601  
Til serien RMI 6

Artikelnr.

6909 430 9625

3.495,-

AIP 602
Protect-soltag til  
dockingstation som ekstra 
solbeskyttelse til robot-
plæneklipperen. Med ind-
bygget klapmekanisme.

Artikelnr.

6909 780 5401

1.595,-

ADV 010
Trådforbinder til sammen-
kobling af afgrænsnings-
tråden, pakke med 10 stk.

Artikelnr.

6909 007 1091

160,-

AVS 100
Tunge forhjul til særligt 
bakket terræn.

Artikelnr.

6909 007 1052

595,-

Traktions-
hjul
Drivhjul for bedre kørsel i 
terrænet, 2 stk.

ART 220  
Till serie RMI 4

Artikelnr.

6909 700 0425

325,-

ART 240  
Till serie RMI 6

Artikelnr.

6909 700 0412

395,-

Abo 600
Opbevaringsboks til iMOW® 
robotplæneklipper.

Artikelnr.

6909 900 3901

600,-
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Teknik

01   DIREKTE TRÆK 
  Det direkte motortræk giver en effektiv energiudnyttelse og 
dermed en højere fladeydelse for hver batteriopladning.

02  STRØMNINGSOPTIMERET KNIV 
 Den strømningsoptimerede kniv hvirvler kun så meget luft 
rundt, som det er nødvendigt. Den minimale modstand øger 
batteriets driftstid. Et integreret specificeret bøjningspunkt 
beskytter krumtapakslen mod skader.

03   ECO-MODUS 
   Når Eco-modus er aktiveret, tilpasses motorens omdrejningstal 
automatisk den faktisk krævede ydelse. Dette gør, at en batteri- 
plæneklipper fra STIHL bruger endnu mindre energi og kan 
klare et større areal, inden opladning igen er nødvendig.

04  CENTRAL KLIPPEHØJDEINDSTILLING 
   En fjedersupport gør, at den centrale klippehøjdeindstilling 
nemt kan sættes til den ønskede klippehøjde over flere trin. 
Den aktuelle højde vises på en skala.

Komfort

05  KOMFORTSTYR 
   Det sammenklappelige komfortstyr gør det enkelt at manøvrere 
under arbejdet og at tage græsopsamleren af. Derudover sparer 
det plads, når plæneklipperen opbevares og transporteres. 
Styret kan tilpasses brugerens højde uden brug af værktøj.

06  SAMMENKLAPPELIG GRÆSOPSAMLER  
MED NIVEAUINDIKATOR 
   Græsopsamleren af kunststof er særdeles nem at åbne 
og tømme, takket være en særlig klapmekanisme. Under 
græsslåningen leder luftstrømmen det afskårne græs ind i græ-
sopsamleren og sørger for, at denne fyldes tæt. Luften ledes  
ud i siden og ned på jorden gennem lamellerne i boksen. Det 
beskytter både bruger og plæneklipper mod ophvirvlet snavs. 
Niveauindikatoren angiver, når det er tid at tømme opsamleren.

Mere om plæneklippere 
ƒ

04 Nem at indstille

06 Enkel i brug

05 Komfortabel betjening

03 Økonomisk drift

01 Effektivt drev

02 Præcis 
skæring
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

T = 1-gears drev
① Vægt ekskl. brændstoffer

Benzin- 
plæneklippere  
serie 2
ƒ

•  Til hobbygartnere og private brugere

• Praktiske plæneklippere til mellemstore 
arealer

• God klippe- og opsamlingsydelse

• Effektive benzinmotorer

• Enkel, robust konstruktion

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

Manøvredygtig benzin-plæneklipper med en klippebredde på  
46 cm til mellemstore græsarealer. Central klippehøjdeindstilling,  
sammenklappeligt styr samt 1-gears hjuldrev for komfortabelt arbejde. 
Inklusive 55-liters græsopsamler.

Artikelnr. 6350 011 3430 2.995,-

Det passende tilbehør

FREMGÅR FRA SIDE 150
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

C = Komfortudstyr V = Vario-drev
T = 1-gears drev X = Economy-model

① Vægt ekskl. brændstoffer

Benzin- 
plæneklippere  
serie 4
ƒ

•  Til hobbygartnere og private brugere 
med høje krav

• Mellemstore og større plænearealer

• Med klippebredder på 46 cm

• Højtydende motorer

• Hus af polymer med lang levetid

RM 448 Tx
140 cm3 • 2,1 kW / 2,8 hk • 26,0 kg ①

Robust benzin-plæneklipper med en klippebredde på 46 cm til 
mellemstore græsarealer. Central klippehøjdeindstilling, sammen-
klappeligt styr med Super-Softgreb, Quick-Fix-kvikstrammer samt 
1-gears hjuldrev for komfortabelt arbejde. Inklusiv sammenklappelig 
55-liters græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6358 200 0010 3.295,-

RM 448 TC
140 cm3 • 2,1 kW / 2,8 hk • 27,0 kg ①

Robust benzin-plæneklipper med en klippebredde på 46 cm til mel-
lemstore græsarealer. STIHL dobbelt højdeindstilleligt komfortstyr, 
central klippehøjdeindstilling, Super-Softgreb, Quick-Fix-kvikstrammer, 
letgående hjul samt 1-gears hjuldrev for komfortabelt arbejde. Inklu-
siv sammenklappelig 55-liters græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6358 011 3421 4.495,-
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RM 448 VC
150 cm3 • 2,2 kW / 3,0 hk • 28,0 kg ①

Robust benzin-plæneklipper med en klippebredde på 46 cm til 
mellemstore græsarealer. Central klippehøjdeindstilling, dobbelt 
højdeindstilleligt komfortstyr, letgående hjul samt Vario-drev for 
komfortabelt arbejde. Inklusiv sammenklappelig 55-liters græsop-
samler med niveauindikator.

Artikelnr. 6358 011 3451 5.595,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Elstart V = Vario-drev
M = Multiklipning
S = Kniv-bremse-kobling ① Vægt ekskl. brændstoffer

Benzin- 
plæneklippere  
serie 5
ƒ

• Til ambitiøse private brugere

• Til klipning af større arealer

• Kompakt og højtydende

• Med 1-gears drev eller Vario-drev

• Fås også med elstart 

• Hus af særligt slagfast polymer

RM 545 VM
163 cm3 • 2,4 kW / 3,3 hk • 29,0 kg ①

Kompakt, robust og højtydende benzin-plæneklipper med en klippe-
bredde på 43 cm til mellemstore plænearealer. Central klippehøj-
deindstilling, sammenklappeligt styr, der kan højdeindstilles i 3 trin, 
samt 1-gears hjuldrev for komfortabelt og effektivt arbejde. Inklusiv 
sammenklappelig 60-liters græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6340 011 3432 5.395,-

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

Kompakt, robust og højtydende benzin-plæneklipper med en klip-
pebredde på 43 cm til mellemstore plænearealer. Central klippehøj-
deindstilling, sammenklappeligt styr, der kan højdeindstilles i 3 trin, 
samt Vario-drev for komfortabelt og effektivt arbejde. Motor med 
elstart-funktion. Inklusiv sammenklappelig 60-liters græsopsamler 
med niveauindikator.

Artikelnr. 6340 011 3427 6.095,-

ROBOTPLÆNEKLIPPERE, HÅNDHOLDTE PLÆNEKLIP-
PERE, HAVETRAKTORER OG VERTIKALSKÆRERE

142



Benzin- 
plæneklippere  
serie 6
ƒ

• Til krævende private brugere og 
anlægsgartnere

• Til klipning af store græsarealer

• Med 3-i-1-funktion til skæring,  
bioklipning og opsamling

• Højtydende motorer

• Hus af aluminium med lang levetid

RM 650 V
173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 hk • 46,0 kg ①

Højtydende benzin-plæneklipper med en klippebredde på 48 cm til 
større græsarealer. Multi-kniv til skæring, opsamling og bioklipning. 
Central klippehøjdeindstilling og komfortstyr med Super-Softgreb for 
komfortabelt og effektivt arbejde. Motor med elstart-funktion. Inklu-
siv sammenklappelig 70-liters græsopsamler med niveauindikator.

Artikelnr. 6364 011 3401 6.095,-

RM 655 VS
161 cm3 • 2,5 kW / 3,4 hk • 49,0 kg ①

Højtydende benzin-plæneklipper med en klippebredde på 53 cm til 
store græsarealer. Multi-kniv til skæring, opsamling og bioklipning. 
Kniv-bremse-kobling, central klippehøjdeindstilling, komfortstyr 
med Super-Softgreb samt Vario-drev for komfortabelt og effektivt 
arbejde. Inklusiv sammenklappelig 70-liters græsopsamler med 
niveauindikator.

Artikelnr. 6374 011 3411 8.095,-

Flere versioner: RM 655 V 

Se tabellen på side 152
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

P = Performance

Benzin- 
plæneklippere  
serie R
ƒ

•  Til krævende private brugere og  
anlægsgartnere

• Specialplæneklipper til særlige  
anvendelsesformål

• Optimal til bioklipning eller græsslåning 
med sideudkast

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

Manøvredygtig, effektiv benzin-bioklipper med en klippebredde på 
46 cm til mellemstore græsarealer. Akselvis klippehøjdeindstilling, 
Super-Softgreb samt forhjulsdrev gør arbejdet bekvemt. Enkel 
nedklapning af styret ved hjælp af Quick-Fix-hurtigspænder letter 
transporten. Sammenklappeligt styr.

Artikelnr. 6357 011 3415 4.095,-

Flere versioner: RM 2 R 

Se tabellen på side 152

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

Ekstra manøvredygtig multiplæneklipper TM med sideudkast og en 
klippebredde på 48 cm til større plænearealer. Trehjulskonstruktion 
med drejeligt forhjul. Klippehøjdeindstilling ved hjulene foran, ved 
akslerne bagtil. Super-Softgreb samt 1-gears hjultræk for komforta-
belt arbejde.

Artikelnr. 6361 011 3415 4.695,-

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264

ROBOTPLÆNEKLIPPERE, HÅNDHOLDTE PLÆNEKLIP-
PERE, HAVETRAKTORER OG VERTIKALSKÆRERE

144



R = Recycler (Bio-plæneklipper)
T = 1-gears drev
V = Vario-drev
① Vægt ekskl. brændstoffer

RM 4 RV
149 cm3 • 2,2 kW/ 3,0 hk • 36,0 kg ①

Manøvredygtig, effektiv benzin-bioklipper med en klippebredde  
på 53 cm til store græsarealer. Hus af aluminium, central klippe-
højdeindstilling, Super-Softgreb samt Vario-transmission med  
forhjulstræk for komfortabelt arbejde. Enkel transport ved hjælp  
af Quick-Fix-hurtigspændere og sammenklappeligt styr.

Artikelnr. 6383 011 3431 7.295,-

Flere versioner: RM 4 R 

Se tabellen på side 152

RM 4 RTP
173 cm3 • 2,6 kW / 3,5 hk • 44,0 kg ①

Kraftig og robust professionel benzin-bioklipper med en klippebred-
de på 53 cm til store græsarealer. Kraftig og emissionssvag motor. 
Robust aluminiumshus og beskyttelse af krumtapakslen, central 
klippehøjdeindstilling, Super-Softgreb samt 1-gears hjultræk for 
komfortabelt arbejde. Enkel transport ved hjælp af sammenklappe-
ligt styr.

Artikelnr. 6383 011 3422 7.795,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

BATTERI- 
PLÆNEKLIPPERE
ƒ

•  Til hobbygartnere og haveejere

•  Støjsvagt arbejde fri for  
udstødningsgasser takket være  
STIHL Lithium-Ion-batterier

• Ekstra manøvredygtig og nem  
at håndtere

•  Ledningsfri og fleksibel græsslåning

RMA 235
 ②   

36 V • 14,0 kg ①

Let, manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde på 
33 cm til små græsarealer. Med automatisk hastighedsregulering 
og strømningsoptimeret kniv for en længere driftstid. Central klip-
pehøjdeindstilling. Sammenklappeligt styr, der kan højdeindstilles 
i to trin. Inklusive sammenklappelig 30-liters græsopsamler med 
niveaumåler. 

RMA 235 UDEN BATTERI OG LADER
1.595,-Artikelnr. 6311 011 1411

RMA 235 KOMPLET INKL. AK 20 OG AL 101
2.895,-Artikelnr. 6311 200 0011

RMA 448 PC
  ②  

36 V • 24,0 kg ①

Højtydende batteriplæneklipper med en klippebredde på 46 cm  
til mellemstore græsarealer. Med automatisk hastighedsregulering 
og strømningsoptimerede knive for en længere driftstid. Central 
klippehøjdeindstilling, omstilleligt hjultræk og sammenklappeligt 
komfortstyr, der kan indstilles i højden for bekvemt arbejde.  
Inklusive sammenklappelig 55-liters græsopsamler med niveauindi-
kator. Inklusive to aktive batterikamre til automatisk batteriskift. 

RMA 448 PC UDEN BATTERI OG LADER
4.895,-Artikelnr. 6358 011 1416

RMA 448 PC KOMPLET MED AP 300 OG AL 300
6.695,-Artikelnr. 6358 200 0024
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C = Komfortudstyr ① Vægt uden batteri
p = Performance ②   SymbolforkLAring på side 335
R = Recycler (Bio-plæneklipper)
V = Vario-drev

RMA 339 C
 ②   

36 V • 16,0 kg ①

Let, manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde 
på 37 cm til små og mellemstore plænearealer. Med automatisk 
hastighedsregulering og strømningsoptimeret kniv for en længere 
driftstid. Central klippehøjdeindstilling og sammenklappeligt 
komfortstyr, der kan indstilles i højden. Inklusive sammenklappelig 
40-liters græsopsamler med niveaumåler. 

RMA 339 C UDEN BATTERI OG LADER
2.995,-Artikelnr. 6320 011 1420

RMA 339 C KOMPLET INKL. AK 20 OG AL 101
3.895,-Artikelnr. 6320 011 1442

RMA 443 PC
  ②  

36 V • 23,0 kg ①

Manøvredygtig batteriplæneklipper med en klippebredde på 41 cm 
til mellemstore græsarealer. Med automatisk hastighedsregulering 
og strømningsoptimerede knive for en længere driftstid. Central 
klippehøjdeindstilling, omstilleligt hjultræk og sammenklappeligt 
komfortstyr der kan indstilles i højden for bekvemt arbejde.  
Inklusive sammenklappelig 55-liters græsopsamler med niveauindi-
kator. Inklusive to aktive batterikamre til automatisk batteriskift. 

RMA 443 PC UDEN BATTERI OG LADER
4.495,-Artikelnr. 6338 011 1426

RMA 443 PC KOMPLET MED AP 200 OG AL 101
5.295,-Artikelnr. 6338 200 0069

Flere versioner: RMA 443 C 

Se tabellen på side 154

RMA 2 RP
  ②  

36 V • 23,0 kg ①

Let, manøvredygtig batteribioplæneklipper med en klippebredde på  
46 cm til mellemstore græsarealer. Akselvis klippehøjdeindstilling,  
omstilleligt forhjulstræk samt Quick-Fix-kvikstrammer og sammen-
klappeligt styr for bekvemt arbejde. Inklusive to aktive batterikamre 
til automatisk batteriskift. 

RMA 2 RP UDEN BATTERI OG LADER
4.395,-Artikelnr. 6357 011 1405

RMA 2 RP KOMPLET MED AP 300 OG AL 300
6.295,-Artikelnr. 6357 200 0002

NYHED

RMA 765 V
  ②  

36 V • 44,0 kg ①

Højtydende professionel batteridrevet plæneklipper med en  
klippebredde på 63 cm samt klippeudstyr med to knive til store 
plæner. Med strømningsoptimerede knive for en længere driftstid. 
Klippehøjdeindstilling ved hjulene, drejelige forhjul, elektrisk va-
rio-hjuldrift samt sammenklappeligt komfortstyr, der kan indstilles i 
højden, for bekvemt arbejde. Inklusive 80-liters græsopsamlings-
kurv med niveauindikator. 

RMA 765 V UDEN BATTERI OG LADER
15.495,-Artikelnr. 6392 011 1400

Tilbehør: 
Dobbelt-
batterikam-
meradapter  
ADA 700

se side 151
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

El- 
plæneklipper
ƒ

• Til private brugere

• Til pleje af små og mellemstore  
græsarealer

• Højtydende el-motor

• Støjsvag drift

• Lav vægt for let transport

RME 235
1,2 kW • 13,0 kg

Let, kompakt el-plæneklipper med en klippebredde på 33 cm til små 
græsarealer. Central klippehøjdeindstilling og sammenklappeligt 
styr, der kan indstilles i højden i to trin, for komfortabel håndtering. 
Inklusiv sammenklappelig 30-liters græsopsamler med niveauindi-
kator.

Artikelnr. 6311 011 2413 1.195,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Tilbehør til 
håndholdte 
plæneklippere
ƒ

• Udvidelsessæt til bioklipning  
og opsamling

• Udstyr, der letter arbejdet

• Sikkerhedsanordninger

Sæt til 
bioklipning
Sæt til bioklipning med 
multikniv og indsats til 
bioklipning.

AMK 039 
Til modeller med en klippebredde 

på 37 cm

Artikelnr.

6909 007 1081

530,-

AMK 043 
Til modeller med en klippebredde 

på 41 cm

Artikelnr.

6909 007 1032

530,-

AMK 045 
Til modeller i serien 5 med en  

klippebredde på 43 cm

Artikelnr.

6909 007 1047

545,-

AMK 048 
Til modeller med en klippebredde 

på 46 cm (undtagen serie 2)

Artikelnr.

6909 007 1033

545,-

NYHED
AMK 065 
Til RMA 765 V

Artikelnr.

6909 007 1063

555,-

Multikniv
Forbedrede opsamlings-
egenskaber ved vanskelige 
plæneforhold.

ACK 050 
Klippebredde på 48 cm  

til modeller i serie 6

Artikelnr.

6909 007 1036

400,-

ACK 055 
Klippebredde på 53 cm  

til modeller i serie 6

Artikelnr.

6909 007 1037

430,-
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Kileremskive
Kileremskive til reduktion af 
hastigheden med 0,5 km/t.

AAL 050 
Til model RM 4 RT

Artikelnr.

6909 700 2501

140,-

AAL 050 P 
Til model RM 4 RTP

Artikelnr.

6909 700 2506

240,-

ADC 048
Disk-Cut-skive med  
4 svingende knive (Ø 48 cm), 
til RM 3 RT.

Artikelnr.

6909 700 5107

600,-

NYHED

ADA 700
Dobbeltbatterikammera-
dapter til brug af to 
AP-batterier, til RMA 765 V. 
AP-batterier medfølger ikke.

Artikelnr.

6909 400 9401

1.395,-
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 Standard Motortyper Modelbetegnelser
  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

B&S = Briggs&Stratton C = Komfortudstyr R = Recycle/bioklipning
RS = ReadyStart E = Elstart S = Kniv-bremse-kobling
SC = SmartChoke M = Multiklipning T = 1-gears drev
OHV/DOV = Topventiler P = Performance
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Benzin-plæneklippere

RM 248 T 6350 011 3430 2.995,- 1.200 46 25 – 75 (7-dobbelt, central) – 55 T/3,7 B&S Serie 550 EX OHV RS

RM 448 TX 6358 200 0010 3.295,- 1.200 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) 55 T/3,5 B&S Serie 550 EX OHV RS

RM 448 TC 6358 011 3421 4.495,- 1.200 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) 55 T/3,5 B&S Serie 575 EX OHV RS

RM 448 VC 6358 011 3451 5.595,- 1.200 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) 55 V/2,4 – 4,6 B&S Serie 625 E OHV RS

RM 545 VM 6340 011 3432 5.395,- 1.200 43 25 – 80 (7-dobbelt, central) ⬤ 60 V/2,2 – 3,8 B&S Serie 650 EXi OHV RS

RM 545 VE 6340 011 3427 6.095,- 1.200 43 25 – 80 (7-dobbelt, central) 60 V/2,2 – 3,8 B&S Serie 675 InStart OHV

RM 650 V 6364 011 3401 6.095,- 2.000 48 25 – 85 (7-dobbelt, central) ⬤ 70 V/2,6 – 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC

RM 655 V 6374 011 3401 6.595,- 2.500 53 25 – 85 (7-dobbelt, central) ⬤ 70 V/2,6 – 4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC

RM 655 VS 6374 011 3411 8.095,- 2.500 53 25 – 85 (7-dobbelt, central) ⬤ 70 V/2,6 – 4,6 B&S Serie 750 DOV RS

RM 2 R 6357 011 3405 2.295,- 1.500 46 28 – 85 (4-dobbelt, akselvis) ⬤ – – B&S Serie 550 EX OHV RS

RM 2 RT 6357 011 3415 4.095,- 1.500 46 28 – 85 (4-dobbelt, akselvis) ⬤ – T/3,5 Kohler Serie HD 675 OHV SC

RM 3 RT 6361 011 3415 4.695,- 2.000 48 25 – 80 (5-dobbelt, aksel, 
enkelt hjul) ⬤ – T/3,5 B&S Serie 650 EXi OHV RS

RM 4 R 6383 011 3401 5.695,- 1.500 53 30 – 70 (5-dobbelt, central) ⬤ – – Kohler Serie HD 675 OHV SC

RM 4 RT 6383 011 3411 6.295,- 2.500 53 30 – 70 (5-dobbelt, central) ⬤ – T/4,9 Kohler Serie HD 675 OHV SC

RM 4 RV 6383 011 3431 7.295,- 2.500 53 30 – 70 (5-dobbelt, central) ⬤ – V/3,3 – 5,2 Kohler Serie HD 675 OHV SC

RM 4 RTP 6383 011 3422 7.795,- 2.500 53 30 – 70 (5-dobbelt, central) ⬤ – T/4,6 Kohler Serie HD 775 OHV SC
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140 2,1 / 2,8 2.900 27,0 96 82 1 4,85 2,43 – – ⬤ ⬤ – –

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

140 2,1 / 2,8 2.800 27,0 96 83 2 3,50 1,75 ⬤ ⬤ ⬤ – – –

150 2,2 / 3,0 2.800 28,0 96 83 2 3,00 1,50 ⬤ ⬤ ⬤ – – –

163 2,4 / 3,3 2.800 30,0 95 82 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ – ⬤ –

163 2,6 / 3,5 2.800 31,0 96 83 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ – – –

173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

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

161 2,5 / 3,4 2.800 49,0 98 84 2 3,00 1,50 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

140 2,1 / 2,8 2.900 22,0 94 81 2 7,00 2,80 – – – – – –

149 2,2 / 3,0 2.800 30,0 94 81 2 5,90 2,36 – – – ⬤ – –

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

149 2,2 / 3,0 2.800 34,0 94 82 1 3,33 1,67 – – ⬤ ⬤ – –

149 2,2 / 3,0 2.800 35,0 94 82 1 3,33 1,67 – – ⬤ ⬤ – –

149 2,2 / 3,0 2.800 36,0 94 82 1 3,33 1,67 – – ⬤ ⬤ – –

173 2,6 / 3,5 2.800 44,0 93 80 1 2,40 1,20 – – ⬤ ⬤ – –

V = Vario-drev ① Vægt ekskl. brændstoffer
X = Economy-model ② Usikkerhedsfaktorer KpA/K iht. RL 2006/42/ECRS
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 Standard Modelbetegnelser
  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

C = Komfortudstyr R = Recycler (Bio-plæneklipper)
P = Performance V = Vario-drev
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Batteri-plæneklippere

RMA 235 6311 011 1411 1.595,- ⑥ – 33 25 – 65 (5-dobbelt, central) – 30 – AK-batteri

RMA 235 KOMPLET 
med AK 20 + AL 101 

6311 200 0011 2.895,- 250 ① 33 25 – 65 (5-dobbelt, central) – 30 – AK-batteri  

RMA 339 C 6320 011 1420 2.995,- ⑥ – 37 30 – 70 (5-dobbelt, central) 40 – AK-batteri

RMA 339 C KOMPLET 
med AK 20 + AL 101

6320 011 1442 3.895,- 270 ① 37 30 – 70 (5-dobbelt, central) 40 – AK-batteri

RMA 2 RP 6357 011 1405 4.395,- ⑥ – 46 25 – 85 (4-dobbelt, akselvis) ⬤ – T/4,0 AP-batteri

RMA 2 RP KOMPLET   
med AP 300 + AL 300

6357 200 0002 6.295,- 500 ① 46 25 – 85 (4-dobbelt, akselvis) ⬤ – T/4,0 AP-batteri

RMA 443 C 6338 011 1411 3.895,- ⑥ – 41 25 – 75 (6-dobbelt, central) 55 – AP-batteri

RMA 443 C KOMPLET 
med AP 200 + AL 101

6338 200 0032 5.895,- 300 ① 41 25 – 75 (6-dobbelt, central) 55 – AP-batteri

RMA 443 PC 6338 011 1426 4.495,- ⑥ – 41 25 – 75 (6-dobbelt, central) 55 T/4,0 AP-batteri

RMA 443 PC KOMPLET  
med AP 200 + AL 101

6338 200 0069 5.295,- 350 ① 41 25 – 75 (6-dobbelt, central) 55 T/4,0 AP-batteri

RMA 448 PC 6358 011 1416 4.895,- ⑥ – 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) 55 T/4,0 AP-batteri

RMA 448 PC KOMPLET  
med AP 300 + AL 300

6358 200 0024 6.695,- 400 ① 46 25 – 75 (6-dobbelt, central) 55 T/4,0 AP-batteri

rma 765 V NYHED 6392 011 1400 15.495,- ⑥ – 63 25 – 100 (8-dobbelt,  
enkelt hjul)

80 V/0-5,5 AP-/AR-batteri

EL-PLÆNEKLIPPER

RME 235 6311 011 2413 1.195,- 300 33 25 – 65 (5-dobbelt, central) – 30 – –
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– 3.400 14,0 ② 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ ⑤ – ⬤ ⬤ ⬤ –

– 3.400 15,2 ③ 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ ⑤ – ⬤ ⬤ ⬤ –

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

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

– 3.150 23,0 ② 87 74 2 1,40 0,70 ⬤ – – – – ⬤

– 3.150 24,7 ② 87 74 2 1,40 0,70 ⬤ – – – – ⬤

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

– 3.150 22,3 ③ 92 78 2 1,40 0,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

– 3.150 23,0 ② 92 78 2 1,40 0,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

– 3.150 24,3 ③ 92 78 2 1,40 0,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

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

– 3.150 25,7 ③ 96 83 2 1,40 0,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

– 3.300 44,0 ② 93 84 3 1,40 0,70 ⬤ ⬤ – – ⬤ –

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

①  FLAdeydelse pr. batteriopLAdning ved optimale betingelser. Ud over den anvendte batteritype 
påvirker andre faktorer også den faktisk opnåelige arealydelse, såsom græsplænens  
beskaffenhed (hindringer, geometri), græssets højde og fugtighed, arbejdstempo, biofunktion 
etc. Ved at genopLAde batteriet eller benytte flere batterier kan arealydelsen øges.

② Vægt uden batteri
③ Vægt med batteri, uden LAder
④ Usikkerhedsfaktorer KpA/K iht. RL 2006/42/ECRS
⑤ Eco-tilstand kan ikke kobles fra på RMA 235
⑥ Pris uden batteri og LAder
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Teknik

01  SYNKRONT KØRENDE KNIVBJÆLKER 
  De to knivbjælker er monteret 90 grader forskudt.  
Synkroniseringen gør, at skæreknivene griber ind i hinanden 
uden berøring. Resultatet er en konstant skærekvalitet og  
en optimal græstransport til udkastskakten.

02  ELEKTROMAGNETISK KNIVKOBLING 
  Knivene i skæresystemet kan nemt slås til og fra fra cockpittet.

03  GRÆSGUIDE 
Indfanger også græs i kanterne og leder det ind til knivene. 
Dette gør, at kanter kan klippes meget præcist.

Komfort

04  AFFJEDRET OG INDSTILLELIGT SÆDE 
Sædets position kan tilpasses individuelt efter så godt som 
enhver kropsstørrelse uden brug af værktøj.

05  STIHL SPECIFIKT 1-PEDAL-KØREDREV 
Let og hurtig rangering gennem komfortabelt skift mellem 
for- og baggear via håndtag. Den tryksensitive pedal tillader 
fin nedtrapning af tempoet mellem maksimal hastighed og stil-
stand. Den separate bremsepedal sørger for øjeblikkeligt stop.

06  NEM TØMNING AF GRÆSOPSAMLER 
   Kunststofgræsopsamleren i graveskovldesign kan nemt 
tømmes fra førersædet og er nem at rengøre takket være sit 
gennemtænkte design.

Mere om  
havetraktorer 
ƒ

06 Komfortabel 
tømning

01 Konstant ydelse

02  Let knivtilkobling

05 Intuitiv  
kørsel

04 Høj siddekomfort

03 Præcist  
arbejde
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

S = Sideudkast ① Vægt ekskl. brændstoffer
X = Economy-model
Z = B&S 2-cylinders-motor

Havetraktor  
serie T4
ƒ

• Til private brugere og anlægsgartnere

• Høj manøvredygtighed

• Kompakt sideudkast – undtagen  
model RT 4082

• Høj klippeydelse takket være store 
klippebredder

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

Havetraktor med sideudkast og høj køre- og betjeningskomfort. 
Med STIHL specifik 1-pedal-køredrev til let manøvrering.

Artikelnr. 6165 200 0009 20.995,-

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

Havetraktor med sideudkast og høj køre- og betjeningskomfort.  
Til pleje af meget store græsarealer. Med STIHL specifik 1-pedal-
køredrev.

Artikelnr. 6165 200 0011 25.995,-

RT 4082
656 cm3 • 9,3 kW / 12,6 hk • 224,0 kg ①

Manøvredygtig og kompakt havetraktor med høj køre- og betje-
ningskomfort. Til pleje af store græsarealer. Med STIHL specifik 
1-pedal-køredrev.

Artikelnr. 6140 200 0004 22.495,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Havetraktor  
serie T5
ƒ

• Til private brugere og anlægsgartnere

• Særdeles høj klippeydelse takket være 
store klippebredder

• Med 1-cylinders-motor

• Græsopsamler med en volumen på  
op til 250 l

RT 5097 C
500 cm3 • 8,2 kW / 11,1 hk • 231,0 kg ①

Højtydende havetraktor med høj køre- og betjeningskomfort. Til 
pleje af store græsarealer. Med STIHL specifik 1-pedal-køredrev og 
en 250-liters græsopsamler.

Artikelnr. 6160 200 0019 25.995,-
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C = Komfortudstyr ①  Vægt ekskl. brændstoffer
L = Luksusudstyr (f.eks. fartpilot)
Z = B&S 2-cylinders-motor

Havetraktor  
serie T6
ƒ

•  Til ambitiøse, private brugere og  
anlægsgartnere

• Særdeles høj klippeydelse takket være 
ekstra store klippebredder

• Fartpilot 

• Synkront kørende knivbjælker

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

Særdeles højtydende havetraktor med ekstra høj køre- og betje-
ningskomfort. Til pleje af særligt store græsarealer. Med STIHL 
specifik 1-pedal-køredrev og en 350-liters græsopsamler.

Artikelnr. 6170 200 0025 36.995,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Pris ekskl. havetraktor

Tilbehør til  
havetraktorer
ƒ

• Til opgradering af græsslåning

• Til arbejde om vinteren

• Til beskyttelse mod vejret

Sæt til 
bioklipning
Udvidelsessæt til bioklipning

AMK 082 
Bio-kniv og indsats til bioklipning, til 

en klippebredde på 80 cm til model 

RT 4082

Artikelnr.

6907 007 1024

1.105,-

AMK 097 
Indsats til bioklipning, til en 

klippebredde på 95 cm til udvalgte 

modeller i serien T5

Artikelnr.

6907 007 1029

580,-

AMK 097 S 
Indsats til bioklipning, til en 

klippebredde på 95 cm til udvalgte 

modeller i serien T4

Artikelnr.

6907 007 1012

555,-

AMK 112 S 
Indsats til bioklipning, til en 

klippebredde på 110 cm til udvalgte 

modeller i serien T4

Artikelnr.

6907 007 1014

555,-

AMK 127 
Indsats til bioklipning, til en 

klippebredde på 110 cm + 125 cm til 

udvalgte modeller i serien T5 og alle 

modeller i serien T6 

Artikelnr.

6907 007 1032

900,-

Snekæder
For sikker fremdrift på sne.

ASK 016  
Til 16-tommer dæk i serien T4

Artikelnr.

6907 730 3445

700,-

ASK 018 
Til modellerne RT 5097 C

Artikelnr.

6907 730 3432

740,-

ASK 020 
Til modellerne RT 4112 SZ og 

RT 6127 ZL

Artikelnr.

6907 730 3437

930,-

Snerydnings-
sæt
Plovblad med nem og 
bekvem højde- og sideind-
stilling af ploven fra sædet.

ASP 100  
Plovblad med en bredde på 100 cm, 

til model RT 4082

Artikelnr.

6907 730 3012

7.200,- ①

ASP 125 
Plovblad med en bredde på 125 cm, 

til serierne T4 (undtagen RT 4082), 

T5 og T6

Artikelnr.

6907 730 3018

7.400,-- ①

AST 062
Kofanger til model  
RT 4097 SX.

Artikelnr.

6907 760 7301

655,-
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Deflektor
Til udkast af afskåret græs 
bagtil.

ADF 400 
Til model RT 4082

Artikelnr.

6907 760 6926

1.100,-

ADF 500 
Til serierne T5 og T6

Artikelnr.

6907 760 6931

1.100,-

Dækken
Til opbevaring, og som  
beskyttelse mod støv og vejr.

AAH 200  
Til serien T4

Artikelnr.

6907 900 3506

1.230,-

AAH 300 
Til serierne T5 og T6

Artikelnr.

6907 700 2101

1.405,-

APU 300
Tipanhænger til diverse  
former for havetransport. 
Kan også anvendes som  
trillebør. 150 liters volumen.

Artikelnr.

6907 730 5003

3.200,-

ACB 010
Vedligeholdelsesoplader til 
alle havetraktorbatterier.

Artikelnr.

6907 430 2520

430,-

AGW 098
Havetromle, 98 cm bred, til 
alle typer havetraktorer.

Artikelnr.

6907 760 3601

2.355,-

ADL 012
Diagnose-ladeenhed til alle 
havetraktorer; for optimeret 
opladning og reaktivering af 
batterier med 12 V.

Artikelnr.

6907 430 2507
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 Standard Motortyper Modelbetegnelser
  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

B&S = Briggs&Stratton C =  Komfortudstyr  
(stærkere motor)

S = Sideudkast
OHV/DOV = Topventiler X = Economy-model

L = Luksusudstyr (f.eks. fartpilot) Z = B&S 2-cylinders-motor
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Havetraktorer

RT 4082 6140 200 0004 22.495,- 4.000 80 35 – 90 250 hydrostatisk 6 STIHL EVC 4000 452

RT 4097 SX 6165 200 0009 20.995,- 6.000 95 35 – 90 – hydrostatisk 9 B&S Serie 3130  
Intek OHV 344

RT 4112 SZ 6165 200 0011 25.995,- 8.000 110 35 – 90 – hydrostatisk 9 B&S Serie 7160  
Intek OHV (2 cylindre) 656

RT 5097 C 6160 200 0019 25.995,- 6.000 95 30 – 100 250 hydrostatisk 9 B&S Serie 4155  
Intek OHV 500

RT 6127 ZL 6170 200 0025 36.995,- 10.000 125 30 – 100 350 hydrostatisk 9 B&S Serie 8240  
Intek OHV (2 cylindre) 724
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7,6 / 10,3 2.700 213 x 90 x 118 202,0 100 86 2 0,60 / 3,00 0,30 / 1,50 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ –

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

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

8,2 / 11,1 2.750 242 x 101 x 116 231,0 100 86 2 0,98 / 2,60 0,49 / 1,30 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ –

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

① Vægt ekskl. brændstoffer 
② Usikkerhedsfaktorer KpA/K iht. RL 2006/42/ECRS
③ Disse værdier reLAterer sig til sæde/rat
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om  
VERTIKALSKÆRERE 
ƒ

03 Hurtig ommontering

01 Robust og konstant

02 Nem start

05  Justerbare 
knive

04  Hurtigt arbejde

Teknik

01   POLYMERKABINET 
    Polymerkabinettet, der er fremstillet af hightech-materiale, 
forener lethed med stor robusthed.

02  MOTOR MED LETSTARTSYSTEM  
   Takket være SmartChoke-teknologien starter motoren uden 
besvær ved alle temperaturer.

03   VERTIKALSKÆREMODUL 
   De faste knive sørger for en effektiv luftning af græsplænen. 
De skarpe, robust konstruerede klinger giver konstant  
effektive arbejdsresultater.

Komfort

04  LET KNIVTILKOBLING 
Enkelt skift fra transport til arbejdsposition.

05    INDSTILLING AF ARBEJDSDYBDE PÅ STYRET 
   Med det ergonomisk formede drejegreb kan knivenes arbejds-
dybde tilpasses underlaget i seks trin.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Vægt ekskl. brændstoffer

Vertikal-
skærere 
og tilbehør
ƒ

•  Til private brugere og anlægsgartnere

• Til fjernelse af græstørv og mos

• Til forbedring af plænekvaliteten

• Nem at håndtere

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

Stærk benzin-vertikalskærer til vertikalskæring af større græsarealer. 
Arbejdsbredde 38 cm, 7 dobbeltknive.

Artikelnr. 6290 011 3105 5.095,-

RLE 240
230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakt el-vertikalskærer til vertikalskæring og plæneluftning  
af mindre græsarealer. Arbejdsbredde 34 cm, 20 knive. Inklusiv 
plæneluftermodul og græsopsamler.

Artikelnr. 6291 011 5610 1.495,-

RLE 540
230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Effektiv el-vertikalskærer til vertikalskæring af mellemstore  
plænearealer. Arbejdsbredde 38 cm, 7 dobbeltknive.

Artikelnr. 6290 011 5610 3.195,-
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AFK 050
Græsopsamler med en 
volumen på 50 l, til RL 540 
og RLE 540.

Artikelnr.

6910 700 9601

455,-

Vejl. udsalgspris inkl. moms  Standard SC = SmartChoke ① Vægt ekskl. brændstoffer
  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

OHV = Topventiler ② Usikkerhedsfaktorer KpA/K iht. RL 2006/42/ECRS
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Vertikalskærere

RL 540 6290 011 3105 5.095,- 2.000 38
25,  

6-trins 
indstilling

Kohler HD 675 
OHV SC 149 2,2/3,0 2.800 33,0 ① 94 81 2 4,12 2,06 ⬤ –

RLE 240 6291 011 5610 1.495,- 500 34 15,  
central ⬤ – – – 1.500/ 

4.100 16,0 94 78 3 5,80 2,32 – ⬤

RLE 540 6290 011 5610 3.195,- 800 38
25,  

6-trins 
indstilling

– – – 1.600/ 
2.840 28,0 89 72 2 1,95 0,98 ⬤ –
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OPTIMALE  
RESULTATER. 
SNIT EFTER SNIT.
ƒ

171  Hækkeklippere  

og tilbehør

181 Stanghækkeklippere 

og tilbehør

8
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om hækkeklippere 
ƒ

05  UBESVÆRET ARBEJDE

04  FREMRAGENDE 
SKÆREYDELSE

03  SIKKER HÅNDTERING

02 KONSTANT 
YDELSE

01 FULD KONTROL 06  ØGET SIKKERHED

Teknik

01  STIHL EC-ELEKTRONIK-
SYSTEM 
Med AP-systemet registrerer den 
elektroniske styring den aktuelle 
belastning under brug og påvirker 
aktivt EC-motoren. Det resulterer i 
en konstant knivhastighed, også ved 
beskæring af meget hårde grene, og 
det sikrer optimal ydelse hele tiden.

02  STIHL ELMOTOR (EC) 
Ud over en imponerende ydelse har 
de professionelle hækkeklippere 
i AP-systemet en EC-motor med 
automatisk retningsændring. Det gør 
det muligt at køre kniven fri, hvis det 
er nødvendigt.

Komfort

03  DREJELIGT  
MULTIFUNKTIONSGREB 
Kan let placeres i den optimale posi-
tion til snit fra siden og fra oven.

04  GENNEMTÆNKT  
KNIVGEOMETRI 
En gennemtænkt knivform og  
særligt afstemte trimme- og  
beskæringsmotorer sørger for  
fremragende skæreydelse.

05  BØJLEGREB MED  
INDVENDIG KONTAKT 
Det ligger godt i hånden, så du  
sparer på kræfter, især når du  
arbejder i længere tid.

Sikkerhed

06  PÅSKRUET  
SKÆREBESKYTTELSE  
  Reducerer risikoen for personskade 
for brugeren og sikrer let udskiftning 
ved slitage.

07  PÅSKRUET  
KNIVSTØDSBESKYTTELSE 
  Beskytter spidsen af hække-
klipperens knive mod slitage og 
letter klipningen, når der arbejdes 
tæt på vægge og tæt ved jorden

07 BESKYTTELSE MOD SKADER
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Easy2Start ① Vægt ekskl. brændstoffer, komplet
C = Komfortversion

Benzindrevne   
hækkeklippere
ƒ

•  Stærke maskiner med lav vægt  
og høj  ydeevne

•  Til anvendelse på store arealer 

•  Til park- og landskabspleje

•  Til optimal beskæring af tætte hække  
og prydtræer

HS 45
27,2 cm3 • 0,75 kW / 1,0 hk • 5,0 kg ①

Perfekt til pleje af bevoksning i villahaver. STIHL antivibrationssystem, 
STIHL ElastoStart, Long-Life-luftfiltersystem, 2-MIX motor, enkeltsidet 
slebet kniv, integreret skærebeskyttelse.

Skærelængde  60 cm

2.595,-Artikelnr. 4228 011 2925

HS 46 C-E
21,4 cm3 • 0,65 kW / 0,9 hk • 4,0 kg ①

Let hækkeklipper, ideel til krævende private forbrugere. STIHL 
antivibrationssystem, Long-Life-luft filtersystem,  STIHL Easy2Start, 
2-MIX motor, étgrebsbetjening, værktøjsfrit tankdæksel, enkeltsidet 
slebet kniv, integreret  skærebeskyttelse.

Skærelængde  45 cm

3.595,-Artikelnr. 4242 011 2925

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

Let hækkeklipper, ideel til krævende private forbrugere. STIHL anti-
vibrationssystem, STIHL Easy2Start, long-life-luftfiltersystem, 2-MIX 
motor, værktøjsfrit tankdæksel, dobbeltsidet slebne knive, påskruet 
skære- og knivstødsbeskyttelse.

Skærelængde  60 cm

4.395,-Artikelnr. 4242 011 2945
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt ekskl. brændstoffer, komplet

E = Easy2Start
R = Beskæring

HS 82 RC-E
22,7 cm3 • 0,7 kW / 1,0 hk • 5,5 kg ①

Professionel maskine med lav knivtakt, der giver et kraftigt snit. 
2-MIX motor, STIHL antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, long-life- 
luftfiltersystem, dobbeltsidet slebet kniv til beskæring, drejeligt 
multifunktionsgreb, påskruet skære- og knivstødsbeskyttelse og 
stopknap.

Skærelængde  60 cm

5.195,-Artikelnr. 4237 011 2982

Batteridrevne  
hækkeklippere 
og busksaks
ƒ

•  Til private brugere og fagfolk 

•  Til hækkeklipning i støjfølsomme  
områder som f.eks. omkring boliger,  
sygehuse, kirkegårde og skoler

• Enkel og komfortabel brug 

• Fremragende skæreydelse
Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264
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② VÆGT UDEN BATTERI, MED GRÆSKNIV
③ Vægt uden batteri
④ Vægt inklusive batteri, uden opLAder
⑤ SymbolforkLAring på side 335

HSA 45
 ⑤   

18 V • 2,3 kg ④  

Særlig let batteridrevet hækkeklipper med godt skær til trimning af 
mindre hække og buske omkring huset. Enkeltslebet kniv med 24 mm 
tandafstand, integreret skærbeskyttelse og brugerværn, integreret 
18 V Lithium-Ion batteri (36 Wh) med ladetilstandsviser samt sikker-
hedsnøgle. Batteriladetid 145 min/210 min (80 % / 100 %).

Skærelængde  50 cm

995,-Artikelnr. 4511 011 3501

HSA 56
 ⑤   

36 V • 2,9 kg ③

Særlig let batterihækkeklipper med høj skæreydelse til trimning af 
buske og hække omkring huset. Enkeltslebet kniv med 30 mm tand-
afstand, integreret skærbeskyttelse i dråbeform, påskruet  
knivstødsbeskyttelse.

HSA 56 UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde  45 cm

1.395,-Artikelnr. 4521 011 3504

HSA 56 KOMPLET INKL. AK 10 OG AL 101
Skærelængde  45 cm

1.895,-Artikelnr. 4521 011 3518

HSA 66
   ⑤ 

36 V • 3,1 kg ③

Batterihækkeklipper der imponerer med høj klippeydelse  
kombineret med lav vægt og konstant slagfrekvens ved selv  
krævende opgaver. 30 mm tandafstand, dråbeformede knive,  
som holder grenene bedre fast i knivene, enkeltsidet slebne  
og dobbeltsidet knive, integreret skærebeskyttelse, påskruet  
knivstødsbeskyttelse. 

HSA 66 UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde 50 cm

2.095,-Artikelnr. 4851 011 3525

NYHED – KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020

HSA 26
 ⑤   

10,8 V • 0,7 kg ②

Let og kompakt batteridrevet busktrimmer med buskkniv til  
tilbageskæring og pleje af mindre, stedsegrønne hække og  
småbladede prydtræer. Busksaks med optimeret STIHL knivgeometri 
for optimale klipperesultater. Med græskniv kan den også anvendes 
til klipning af plænekanter. Skridsikkert betjeningsgreb giver 
perfekt ergonomi, hurtig og værktøjsfri udskiftning af kniven, 
med ladetilstandsindikator, der altid giver overblik over batteriets 
resterende kapacitet. Batteriet AS 2 passer kun til produkterne i AS 
systemet og er ikke kompatibelt med HSA 25. HSA 26 fås i sæt eller 
som individuel enhed. 

Indeholdt i sæt:

1 Lithium-Ion-batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 standardladeapparat AL 1 
1 busksaks, skærelængde 20 cm, inkl. knivbeskyttelse 
1 græskniv, skærebredde 12 cm, inkl. knivbeskyttelse 
1 transporttaske sort/orange med øjer til vægmontage

HSA 26 MED BUSKSAKS OG GRÆSKNIV, UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde  20 cm

895,-Artikelnr. HA03 011 3514

HSA 26 KOMPLET SÆT

Skærelængde  20 cm

1.195,-Artikelnr. HA03 011 3516
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Vejl. udsalgspris inkl. moms R = Beskæring ① Vægt uden batteri
T = Formklipning ② SymbolforkLAring på side 335

Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FREMGÅR FRA SIDE 8

HSA 86
   ② 

36 V • 3,3 kg ①

Batterihækkeklipper med endnu bedre klippeydelse og effektivitet 
kombineret med lav vægt og konstant slagfrekvens, selv ved 
beskæring. 33 mm tandafstand, dobbeltsidet slebne knive, påskruet 
skære- og knivstødsbeskyttelse. 

HSA 86 UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde 62 cm

2.495,-Artikelnr. 4851 011 3526

HSA 94 R
  ② 

36 V • 4,1 kg ①

En ekstremt højtydende, robust batterihækkeklipper med lav 
knivhastighed for kraftige beskæringer til den professionelle bruger. 
Konstant hastighed, også under ekstreme belastninger ved tunge 
beskæringsopgaver, drejbart multifunktionsgreb med tretrins-ind-
stillelig hastighed, dobbeltslebet skær, påskruet skær- og knivstøds-
beskyttelse. Batteridrift med AP-bæltetasken med tilslutningsled-
ning, et bæresystem eller et AR-batteri (se side 35).

HSA 94 R UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde 60 cm

4.195,-Artikelnr. 4869 011 3507

HSA 94 T
  ② 

36 V • 3,9 kg ①

En ekstremt højtydende, robust batterihækkeklipper med høj  
knivhastighed for præcise beskæringer og formklipning til den 
professionelle bruger. Konstant hastighed, også under belastning, 
drejbart multifunktionsgreb med tretrins-indstillelig hastighed, 
dobbelslebet skær i trim-beskæringsudførsel, påskruet skær-  
og knivstødsbeskyttelse. Batteridrift med AP-bæltetasken  
med tilslutningsledning, et bæresystem eller et AR-batteri (se  
side 35). 

HSA 94 T UDEN BATTERI OG LADER
Skærelængde 60 cm

4.195,-Artikelnr. 4869 011 3517
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③ Vægt uden ledning

Elektriske  
hækkeklippere
ƒ

•  Til klipning af hække og buske 
omkring  huset 

•  Enkel at håndtere 

•   Særligt let og støjsvag

HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg ③

Ideel til formklipning og klipning af kviste og tyndere grene. Inte-
greret skæreskærm, lille håndbeskyttelse, mekanisk knivbremse, 
enkeltsidet slebet kniv, låsbar ledningstrækaflastning

Skærelængde  45 cm

995,-Artikelnr. 4818 011 3506

HSE 61
230 V • 500 W • 3,9 kg ③

Med drejegreb til 5 positioner,  som sikrer fleksibelt og komfortabelt 
arbejde. Integreret skærebeskyttelse, påskruet knivstødsbeskyttel-
se, rækkeviddeforlænger, enkeltsidet slebet kniv, vibrationsdæmpet 
og ledningstrækaflastning.

Skærelængde  50 cm

1.695,-Artikelnr. 4812 011 3509

HSE 71
230 V • 600 W • 4,2 kg ③

Egnet til tykkere grene. Integreret skærebeskyttelse, påskruet 
knivstødsbeskyttelse, rækkeviddeforlænger, enkeltsidet  
slebet kniv, drejegreb med 5 positioner, vibrationsdæmpet  
og ledningstrækaflastning.

Skærelængde 70 cm

1.895,-Artikelnr. 4812 011 3528
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Tilbehør til 
 hækkeklippere
ƒ

•  Praktisk tilbehør, der letter arbejdet 

•  Knivbeskyttelse og bladfanger 

• Ombygningssæt til indstilling af 
 knivafstand

Knivstøds-
beskyttelser
Beskytter spidsen af klippe-
hovedet mod skader, når der 
arbejdes i nærheden af  
vægge eller ved jorden.

PASSER TIL HS 56 C-E,  
HSA 94 T

Artikelnr.

4237 792 9006

PASSER TIL HS 81 R, HS 82 R

Artikelnr.

4237 790 9802

155,-

Blad- og 
kvistfanger 
til skære-
kniv
Til samling og bortledning  
af afklippede kviste og bla-
de. Kan monteres på begge  
sider.

PASSER TIL HSA 56, HSA 66, 
HSA 86, ALLE HSE OG HLA   
til 50 cm skærelængde, kan  

monteres uden værktøj.

Artikelnr.

4859 740 3300

330,-

Ombygnings-
sæt til  
"indstil-
ling af kniv-
afstand"
Til udligning af knivafstand 
ved knivslitage. Ombyg-
ningssæt kniv afstand, 
indstilleligt, 60 cm.

PASSER TIL HS 81 R,  
HS 82 R, HSA 94 R

Artikelnr.

4237 007 1008

PASSER TIL HS 81 T, HSA 94 T

Artikelnr.

4237 007 1001

HÆKKEKLIPPERE OG STANGHÆKKEKLIPPERE176



8



 Standard C = Komfortversion R = Beskæring ① K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
E = Easy2Start T = Formklipning ② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2

③ Vægt ekskl. brændstoffer, komplet
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Benzindrevne hækkeklippere

HS 45 4228 011 2925 2.595,- 60 27,2 0,75 / 1,0 – – 5,0 ③

HS 46 C-E 4242 011 2925 3.595,- 55 21,4 0,65 / 0,9 – – 4,3 ③

HS 56 C-E 4242 011 2945 4.395,- 60 21,4 0,65 / 0,9 – – 4,5 ③

HS 82 RC-E 4237 011 2982 5.195,- 60 22,7 0,7 / 1,0 – – 5,3 ③

Batteridrevne hækkeklippere

HSA 26 NYHED HA03 011 3514 895,- 20 – – 10,8 – 0,7 ④

HSA 26 KOMPLET NYHED 
 

med AS 2 + AL 1
HA03 011 3516 1.195,- 20 – – 10,8 – 0,9 ⑤ 

HSA 45 4511 011 3501 995,- 50 – – 18 – 2,3 ⑤

HSA 56 4521 011 3504 1.395,- 45 – – 36 – 2,9 ⑥

HSA 56 KOMPLET 
med AK 10 + AL 101

4521 011 3518 1.895,- 45 – – 36 – 3,7 ⑦

HSA 66 4851 011 3525 2.095,- 50 – – 36 – 3,1 ⑥

HSA 86 4851 011 3526 2.495,- 62 – – 36 – 3,3 ⑥

HSA 94 R 4869 011 3507 4.195,- 60 – – 36 – 4,1 ⑥

HSA 94 T 4869 011 3517 4.195,- 60 – – 36 – 3,9 ⑥

Elektriske hækkeklippere

HSE 42 4818 011 3506 995,- 45 – – 230 420 3,0 ⑧

HSE 61 4812 011 3509 1.695,- 50 – – 230 500 3,9 ⑧  

HSE 71 4812 011 3528 1.895,- 70 – – 230 600 4,2 ⑧

HÆKKEKLIPPERE OG STANGHÆKKEKLIPPERE178



④ Vægt uden batteri, med skæreudstyr ⑦ Vægt med batteri, uden LAder ⑩ Trin 1/Trin 2/Trin 3
⑤ Vægt med batteri ⑧ Vægt uden ledning   kan leveres fra foråret 2020
⑥ Vægt uden batteri ⑨ Med BUSKSAKS og græskniv   Pris uden batteri og LAder
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97 107 10,0 / 9,0 2-MIX 110 3.800 30 ⬤ ⬤ – ⬤ –

95 107 4,5 / 4,9 2-MIX 100 3.600 30 ⬤ – ⬤ ⬤ –

95 107 4,7 / 5,5 2-MIX 104 3.600 34 ⬤ – ⬤ ⬤ –

94 107 2,5 / 2,9 2-MIX 120 3.200 38 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

69 82 1,0 / 1,0 ⑨ – 50 2.200 19 – – – – –

69 82 1,0 / 1,0 ⑨ – 50 2.200 19 – – – – –

54 77 1,4 / 1,5 – 92 2.500 24 – – – – –

80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – – –

83 94 3,7 / 2,3 – 103 3.000 30 – – – – –

83 94 3,7 / 2,3 – 115 2.800/3.000/3.200 ⑩ 33 – – – – –

83 94 3,6 / 3,1 – 117 2.800/3.000/3.200 ⑩ 38 – – – – ⬤
85 96 4,0 / 3,1 – 118 4.400/4.700/5.000 ⑩ 30 – – – – ⬤

84 95 3,1 / 1,5 – 92 3.400 21 – – – – –

85 96 5,3 / 3,3 – 113 3.200 29 – – – – ⬤
88 99 3,8/2,6 – 133 2.800 36 – – – – ⬤
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Teknik

01  KNIVSYSTEM  
Sørger med dobbeltsidet slebne 
knive for kraftfulde og præcise snit, 
også i tykkere grene.

02  STIHL 2-MIX MOTOR 
Er både stærk og økonomisk. 
Adskillelsen af udstødning og lufttil-
førsel minimerer skylletab. Det giver 
højere ydelse og reducerer samtidig 
forbruget.

Komfort

03  MULTIFUNKTIONSHÅNDTAG 
Gør det let at betjene alle motorfunk-
tioner.

04  LETVÆGTSGEAR 
Huset i magnesium giver en meget 
lav vægt.

05  LOOPHÅNDTAG 
Sikrer stor bevægelsesfrihed og let 
håndtering, også ved arbejde på 
begrænset plads.

Sikkerhed

06  LYNJUSTERINGSSYSTEM 
Gør det muligt at dreje klippehove-
det trinvist op til 145° i to retninger.

07  TRANSPORTSTILLING 
Giver mulighed for pladsbesparende 
transport, da klippehovedet kan dre-
jes parallelt med skaftet samt låses.

04 Lav vægt

Mere om stanghække-
klippere 
ƒ

07 Enkel  
transport

06  Uproblematisk 
indstilling

02  Stærk og  
økonomisk

03 Komfortabel  
betjening

05 Enkel i  
brug

01  Fremragende  
skæreydelse
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Easy2Start ① Vægt ekskl. brændstoffer, komplet
K = Kort rigrør

Stanghække-
klippere,  
tilbehør  
og oversigt
ƒ

•  Til fagfolk inden for landskabspleje  
og til krævende private brugere

•  Fås med kort eller langt rigrør

•  Til særligt brede, høje eller lange  
hække og desuden til bunddække  
og buskads omkring huset

•  Praktisk tilbehør, der gør arbejdet  
lettere

HL 91 KC-E
24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 hk • 5,8 kg ①

Perfekt til professionel beskæring af formklippede hække og buske. 
Ekstra kort skaft og letvægtsgearkasse fremstillet af trykstøbt 
magnesium, 2-MIX motor med STIHL Easy2Start, knivbjælke der kan 
drejes 130°, 168 cm samlet længde.

Artikelnr. 4243 200 0019 5.895,-

130°

HL 94 C-E
24,1 cm3 • 0,9 kW / 1,2 hk • 6,2 kg ①

Til professionelt arbejde på høje hække og brug tæt ved jorden. 
Letvægtsgearkasse, 2-MIX motor med ECOSPEED til hastigheds-
regulering ved længere tids arbejde i støjfølsomme områder, STIHL 
Easy2Start, knivbjælke der kan drejes 145°, 242 cm samlet længde.

Artikelnr. 4243 200 0024 6.395,-

Flere versioner: HL 94 KC-E 

Se tabellen på side 183

145°

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264
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Vejl. udsalgspris inkl. moms E = Easy2Start ① SymbolforkLAring på side 335
K = Kort rigrør ② Vægt uden batteri

③ Vægt uden ledning

Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FINDES FRA SIDE 8

HLE 71 K
230 V • 600 W • 5,6 kg ③

Optimal til klipning af høje og brede hække i støjfølsomme omgivel-
ser. 125° svingbar knivbjælke, dobbeltsidet  slebet kniv, gummieret 
2-komponentgreb,  transportstilling, overbelastningsbeskyttelse, 
 ledningstrækaflastning,  samlet længde 211 cm.

Artikelnr. 4813 011 2912 3.895,-

125°

HLA 56
 ①   

36 V • 3,8 kg ②

Let batteridrevet stanghækkeklipper til høje hække og buske i 
private haver. Enkeltslebet kniv i dråbeform, knivvinkel trinvist 
justerbar fra - 45° til + 90°, delbart skaft letter transporten. Trans-
portlængde 115 cm, samlet længde 210 cm. 

HLA 56 UDEN BATTERI OG LADER
1.795,-Artikelnr. HA01 011 2904

tilbehør: 
Forlænger-
rør HLA

se side 21

135°

HLA 65
  ① 

36 V • 3,5 kg ②

Batteridrevet stanghækkeklipper til høje og brede hække. Konstant  
knivtakt under belastning, sammenklappelig, ideelt indstillelig til 
top-, side- og bundklipning, 115° svingbar knivbjælke, lang række-
vidde, dobbeltsidet slebet kniv, transportlængde 125 cm, samlet 
længde 205 cm. 

HLA 65 UDEN BATTERI OG LADER
3.495,-Artikelnr. 4859 011 2902

115°

HLA 85
   ① 

36 V • 4,4 kg ②

Batteridrevet teleskop hækkeklipper til professionel brug med 
stor rækkevidde takket være teleskopskaftet. Trinløs regulering 
af omdrejnings tallet, kan indstilles optimalt til top-, side- og bund-
klipning, klippehoved som kan drejes 115°, dobbeltsidet slebne 
knive, indstilling af skaftlængde uden brug af værktøj ved hjælp 
af spændeanordning, transportlængde 180 cm, samlet længde 
260 – 330 cm. 

HLA 85 UDEN BATTERI OG LADER
3.995,-Artikelnr. 4859 011 2922

115°

tilbehør: 
Stander

se side 33

 te
le
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op

is
k 
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Rygbære-
system RTS
Til længerevarende arbejds-
opgaver. Kan tilpasses til 
brugerens størrelse, hvilket 
muliggør kraftbesparende 
og ergonomisk arbejde. Med 
klemmer til teleskopstang 
og krog til let montering og 
aftagning af udstyret.  
Passer til HT 131, HT 133, 
HTA 85, KombiMotorer med 
HT-KM eller HL-KM 145° 
(ikke KMA 130 R), HL 94 C-E  
(ikke HL 94 KC-E), HLA 65 
og HLA 85.

Artikelnr.

7001 200 0023

1.205,-
Bæretaske
Ideel til transport og op-
bevaring af KombiMotoren 
med loop håndtag sammen 
med KombiVærktøj FS-KM 
eller HL-KM. Også velegnet 
KMA 130 R, HSA 56,  
HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 85 og BGA 86.

Artikelnr.

0000 881 0507

405,-

Knivstødsbe-
skyttelse
Beskytter spidsen af kniv-
bjælken imod beskadigelser 
ved arbejde i nærheden af 
vægge og tæt ved jorden 
(ikke egnet til HLA).

PASSER TIL HLE 71

Artikelnr.

4230 007 1005

155,-

PASSER TIL HL 91, HL 94

Artikelnr.

4237 792 9006

155,-

Blad- og 
kvistfanger  
til skære-
kniv
Til samling og bortledning 
af afklippede kviste og blade. 
Kan monteres på begge 
sider. Passer til HSA 56,  
HSA 66, HSA 86, alle HSE- 
og HLA-modeller, til 50 cm 
skærelængde, kan monteres 
uden værktøj.

Artikelnr.

4859 740 3300

330,-
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Benzindrevne stanghækkeklippere

HL 91 KC-E (130°) 4243 200 0019 5.895,- 60 24,1 1,2 – – 5,8 ⑦ 92 107 7,9/5,2 2-MIX 168 3.615 34 ⬤

HL 94 KC-E (145°) 4243 200 0016 5.895,- 60 24,1 1,2 – – 5,7 ⑦ 92 108 6,4/6,4 2-MIX 199 3.615 34 ⬤

HL 94 C-E (145°) 4243 200 0024 6.395,- 60 24,1 1,2 – – 6,2 ⑦ 91 107 6,5/5,4 2-MIX 242 3.615 34 ⬤

Batteridrevne stanghækkeklippere

HLA 56 (135°) HA01 011 2904 1.795,- ⑧ 45 – – 36 – 3,8 ② 77 87 1,5/1,5 – 210 2.800 30 –

HLA 65 (115°) 4859 011 2902 3.495,- ⑧ 50 – – 36 – 3,5 ② 85 94 3,5/3,5 – 205 3.000 33 –

HLA 85 (115°) 4859 011 2922 3.995,- ⑧ 50 – – 36 – 4,4 ② 75 94 2,0/2,0 – 260 – 
330 3.000 33 –

Elektrisk stanghækkeklipper

HLE 71 K (125°) 4813 011 2912 3.895,- 50 – – 230 600 5,6 ③ 85 96 6,9/4,3 – 211 4.000 35 –

 Standard ④ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ⑥ Med knivbjælke
⑤ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2 ⑦ Vægt ekskl. brændstoffer, komplet

⑧ Pris uden batteri og LAder

Forlænger-
rør HLA
I aluminium. Passer til den 
batteridrevne hækkeklipper 
HLA 56. Rækkevidde-forlæn-
gelse 50 cm, vægt 500 g.

Artikelnr.

HA01 820 5000

200,-
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STOR YDELSE. 
HELT ENKELT.
ƒ

187 Valg af  

kompostkværn

188 Kompostkværn  

og tilbehør

KOMPOSTKVÆRNE184
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om  
kompostkværne 
ƒ

Teknik

01    TOKAMMERSYSTEM 
      To individuelle påfyldningsåbninger muliggør påfyldning af 
hårdere grenmateriale og blandet, blødere materiale, der skal 
snittes. Hvert kammer er forsynet med specialknive til det påfyld-
te materiale. 
 

 VENDETEKNOLOGI  
Snitteknivenes retning kan ændres med drejeomskifteren. 
I højre rotation med uret bliver hårdt materiale som f.eks.  
grene findelt, hvor rivende knive i venstre rotation mod uret  
forvandler bløde planterester til en komposterbar masse.  
Denne opdeling alt efter snittemateriale sørger for en 
effektiv beskyttelse af knivene.

02   KNIVE MED SANDWICHKONSTRUKTION  
      Takket været det specielle sandwich-knivsystem bliver snit-
tematerialet findelt ved minimal vibration. Samtidig sørger 
yderligere vingeknive og riveknive for en forbedret findeling.

Komfort

03   KLØVERBLADSÅBNING 
     Kløverbladsåbningen i påfyldningstragten sørger for en nem 
påfyldning af grenmateriale. Blødt materiale kan nemt indføres 
gennem den brede åbning, der ligger ved siden af.

04    STØJISOLERET PÅFYLDNINGSTRAGT 
   Den støjisolerede påfyldningstragt minimerer arbejdsstøjen 
ved snitningen.

05  ONE CLICK/ONE TURN-SIKKERHEDSAFBRYDER 
Startknappen såvel som sikkerhedsafbryderen er integrerede 
i låseskruen. Med et enkelt drej bliver motoren øjeblikkeligt 
stoppet.

04  Støjsvagt 
arbejde

02  Optimal  
findeling

05 Sikker  
betjening

03  Nem  
påfyldning

01 Kombineret 
snitning
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Eldrevet kompostkværn

El-kompostkværnene med høj gennemstrømning egner sig til 
mange opgaver, takket være det brede produktprogram. Der er 
en model til ethvert formål, fra den lejlighedsvise hakning af små 
mængder grønt til den regelmæssige opskæring af tykkere grene. 

•  Til haver og grunde med strømforsyning

•  Højtydende elmotorer

•  Støjsvage varianter f.eks. GHE 135 L eller GHE 140 L

Benzindrevet kompostkværn

Valget falder på benzindrevne kompostkværne, når der skal  
forarbejdes store mængder snittemateriale, uden at skulle bruge  
en stikkontakt. Uafhængig af placering, har du med de særligt  
kraftige benzinmotorer rigeligt med overskud til rådighed,  
til også at findele tykkere grene.

• Uafhængig af strømtilslutning og dermed ekstra mobil

•   Særligt kraftig benzinmotor

• Høj arbejdsvolumen – ideel til store materialemængder

Perfekt tilpasset –  
vælg den rigtige kompostkværn. 
ƒ

skal findeles. Til støjsensitive steder findes der også 
specielle støjsvage modeller. 

Find ud af hvilket arbejdsredskab der er det rigtige 
for dig, ved hjælp af vores beslutningsgrundlag. 

Det første skridt til den passende kompostkværn er 
beslutningen mellem en elektrisk eller benzin-kom-
postkværn. Udover spørgsmålet om en strømforbin-
delse er dine behov dog også vigtige faktorer, som 
f.eks. arbejdsvolumen, hakkematerialets beskaffenhed 
(blødt/hårdt), eller den maksimale grentykkelse, som 

GH 370 S GH 460 C GHE 135 L GHE 140 L GHE 105 GHE 150 GHE 355

Benzindrevet kompostkværn Eldrevet kompostkværn

Modelanbefaling efter  
snittemateriale

Præsentationen giver dig alt efter model et overblik over mængder, 
der skal forarbejdes og type af snittemateriale.

   Hårdt snittemateriale 
grene, grenagtigt hækkeklip etc.

  Blandet snittemateriale 
blomsterafskær, løv, tynde grene etc.

S-modellerne er specielt egnede til grenmateriale.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Kompostkværne 
og tilbehør
ƒ

•  Til hobbygartnere og landskabsgartnere

• Til kværning af hårdt og blødt  
snittemateriale

• Med højtydende motorer

• Effektive knive og findelingssystemer

• Mange modeller – også støjsvage  
maskiner

GH 370 S ①

190 cm3 • 3,4 kW / 4,6 hk 

Kraftfuld benzindrevet kompostkværn til høj arbejdsvolumen med 
kraftige grene. Uafhængig af strømtilslutning, og dermed ekstra 
mobil.

Artikelnr. 6001 200 0008 8.095,-

GH 460 C
344 cm3 • 5,8 kW / 7,9 hk 

Kraftig benzindrevet kompostkværn til høj arbejdsvolumen med 
kraftige grene og blødt materiale. Uafhængig af strømtilslutning. 
Med 2-kammer-system, sandwich-knivkonstruktion og One Click/
One Turn sikkerhedsafbryder. Monteret med luftgummihjul for nem 
transport.

Artikelnr. 6012 200 0012 17.195,-

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264
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C = Komfortversion ① Særligt egnet til grenmateriale
L = Støjsvag ② Kun egnet til hårdt materiale
S = Snitning (af grenmateriale)

GHE 140 L ②

230 V • 2,5 kW

Kompakt elektrisk kompostkværn med kraftig elmotor til lejligheds-
vise hakkearbejder af middeltykke grene. Med kløverbladsåbning, 
integreret materialebeholder og langsomtdrejende, støjsvag valse. 
Ekstra pladsbesparende og let at transportere, da den kan klappes 
sammen.

Artikelnr. 6013 011 1130 3.095,-

Flere versioner: GHE 135 L ② 

Se tabellen på side 190

GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

Kompakt eldrevet kompostkværn med kraftig elmotor til lejligheds-
vis snittearbejde af middelkraftige grene. Med strømtilslutning, 
sandwich-knivkonstruktion og kløverbladsåbning.

Artikelnr. 6008 011 1130 3.095,-

GHE 355
230 V • 2,5 kW

Stærk, eldrevet kompostkværn til middelkraftige grene og  
haveaffald. Perfekt til større mængder materiale takket være den 
store tragtåbning. Med sandwich-knivkonstruktion og vendbar 
rotationsretning.

Artikelnr. 6011 011 1020 4.695,-

KOMPOSTKVÆRNE 189
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Vejl. udsalgspris inkl. moms  Standard B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Topventiler

ATZ 300
Lige tragt inkl. Multi-Cut 350,  
til GH 370 S. Til granulering.

Artikelnr.

6903 007 1007

1.970,-

AHB 050
Beholder 50 l, fritstående,  
til alle kompostkværne und-
tagen modellerne GHE 135 L, 
GHE 140 L og GH 460 C.

Artikelnr.

6903 760 2546

330,-
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Benzindrevne kompostkværne

GH 370 S ① 6001 200 0008 8.095,- 45

GH 460 C 6012 200 0012 17.195,- 75

Eldrevne kompostkværne

GHE 135 L ④ 6013 011 1120 2.295,- 35

GHE 140 L ④ 6013 011 1130 3.095,- 40

GHE 150 ① 6008 011 1130 3.095,- 35

GHE 355 6011 011 1020 4.695,- 35
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C = Komfortversion ① Særligt egnet til grenmateriale
L = Støjsvag ② Vægt ekskl. brændstoffer
S = Snitning (af grenmateriale) ③ Usikkerhedsfaktor KpA/K efter RL 2006/42/ECRS

④ Kun egnet til hårdt materiale
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B&S Serie 850  
EXi OHV RS 190 – 3,4 / 4,6 3.000 – Multi-Cut 370 42,0 ② 102 92 3 – ⬤ – – –

B&S Serie 3115  
PowerBuilt OHV 344 – 5,8 / 7,9 2.800 – Multi-Cut 450 75,0 ② 108 97 3 ⬤ ⬤ – – ⬤

– – 2.300 – – 230 V~ Skærevalse 
(40 o/min) 23,0 94 87 3 – – – ⬤ –

– – 2.500 – – 230 V~ Skærevalse 
(40 o/min) 24,0 93 85 3 – – – ⬤ –

– – 2.500 – – 230 V~
Multi-Cut 150 
(2.800 o/min) 26,0 99 89 2 – ⬤ – ⬤ –

– – 2.500 – – 230 V~
Multi-Cut 355 
(2.750 o/min) 30,0 100 94 3 – ⬤ ⬤ – –
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GENNEMARBEJ-
DET JORD. UDEN 
ANSTRENGENDE 
ARBEJDE.
ƒ

195 JORDFRÆSERE  

og tilbehør

JORDFRÆSERE192
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om JORDFRÆSERE 
ƒ

02  Enkel 
transport

01  Effektiv jord-
bearbejdning

06 Nem rengø-
ring

04 Komfortabelt 
arbejde

03 Fleksibel  
hastighed

05  Præcis 
styring

Teknik

01  FRÆSEKNIVE 
Har en specielt udviklet form og bearbejder jorden særligt 
effektivt i en optimeret rækkefølge af indgreb.

02  CENTRAL HÅNDGREBSINDSTILLING 
Gør det muligt at tilpasse styret i siden og i højden  
samt klappe det sammen via en spændeanordning,  
hvis jordfræseren skal transporteres eller opbevares.

03  180° SVINGBAR JORDSPYD 
Gør det muligt at bestemme fræseindsatsens dybde samt 
fremdrifthastigheden og letter arbejdet på smalle steder  
og i sving. Desuden er den let tilgængelig, den kan indstilles  
til en bekvem højde, og den kan ikke tabes.

Komfort

04  ANTIVIBRATIONSSYSTEM 
Er integreret i fastgørelsen af styret, hvor det mindsker  
styrets svingninger, og derved reduceres også den fysiske 
kraftanvendelse ved længere tids kørsel med maskinen.

05  ENKEL BETJENING AF SPEEDEREN 
Gør arbejdet med maskinen effektivt: Alle jordfræsere kan 
styres ved hjælp af de to håndgreb. Inden for deres rækkevidde 
findes speederen, så omdrejningsregulatoren ved styret kan 
betjenes samtidig ved hjælp af tommelfingeren under styringen. 
Derved kan effekten af fræsningen udføres præcist.

06  RENGØRINGSPOSITION 
Giver mulighed for let rengøring, montering og afmontering  
af fræseknivene.

JORDFRÆSERE194



Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Vægt ekskl. brændstoffer

Jordfræsere  
og tilbehør
ƒ

•  Til hobby-, landbrugs- og  
grøntsagsgartnere

• Jordbearbejdning med beskeden  
fysisk kraftanvendelse

• Høj betjeningskomfort

• Effektiv og med lavt vibrationsniveau

MH 445
140 cm3 • 2,2 kW / 3,0 hk • 36,0 kg ①

Kraftig motorfræser med høj vendbarhed og bakgear til arbejde 
selv på trange steder. Høj betjeningskomfort til en forarbejdning  
med beskeden fysisk kraftanstrengelse. Lavt vibrationsniveau takket 
være det integrerede antivibrationssystem. Inklusive understel til  
let transport.

Artikelnr. 6241 011 3904 4.995,-

MH 585
149 cm3 • 2,3 kW / 3,2 hk • 44,0 kg ①

Præstationsorienteret jordfræser til forskelligartet indsats i bedet 
og på marken. Høj betjeningskomfort til en jordbearbejdning med 
beskeden fysisk kraftanstrengelse. Lavt vibrationsniveau takket 
være det integrerede antivibrationssystem. Inklusive understel til  
let transport.

Artikelnr. 6241 011 3928 5.995,-

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264
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Vejl. udsalgspris inkl. moms B&S = Briggs&Stratton R = Bakgear ① Vægt ekskl. brændstoffer
RS = ReadyStart V = Fremadgear ② Usikkerhedsfaktorer KpA/K iflg. RL 2006/42/ECRS

 Standard SC = SmartChoke
OHV = Topventiler
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Jordfræsere

MH 445 6241 011 3904 4.995,- 45 30 1V 0,8
B&S Serie 550  

EX OHV RS 140 2,2 / 3,0 3.100 36,0 93 80 2 5,50 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MH 585 6241 011 3928 5.995,- 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC 149 2,3 / 3,2 3.000 44,0 93 79 2 5,00 2,50 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Hyppeplov
Hyppeplov til anlæg af 
render til dyrkning af  
grøntsager.

AHK 701 
indstillelig, til model MH 585 

Artikelnr.

6906 710 1132

895,-

AZG 030
Ekstra vægt 2 x 9,0 kg,  
passer til model MH 585.

Artikelnr.

6906 820 0111

1.395,-

AGS 100
Beskyttelsesskjold til 
gearkassen, passer til alle 
jordfræsere.

Artikelnr.

6906 820 1305

AHV 600
Sæt til udvidelse  af fræseren 
samt beskyttelsesbånd. 
Til model MH 445.

Artikelnr.

6906 710 0311

1.105,-

AMR 031
Ekstra stålhjul til model 
MH 585.

Artikelnr.

6906 710 0917

1.030,-
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ALSIDIGT SKIDT. 
KRÆVER  
ALSIDIGE  
REDSKABER.
ƒ

201 LØVBLÆSERE  

og tilbehør

210 LØVSUGERE  

og tilbehør

213 Fejemaskiner

216 Højtryksrensere i 

den kompakte klasse/

mellemklassen

220 Tilbehør til  

højtryksrensere i 

den kompakte klasse/ 

mellemklassen

222 Rengøringsmiddel til 

højtryksrensere

224 Højtryksrensere i 

den professionelle 

klasse

225 Tilbehør til  

højtryksrensere i 

den professionelle 

klasse

231 Våd- og  

TØRSTØVSUGERE

232 Tilbehør til våd-  

og TØRSTØVSUGERE

LØVBLÆSERE, FEJEMASKINER,  
HØJTRYKSRENSERE OG STØVSUGERE

199
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om LØVBLÆSERE  
ƒ

01 Nem start

02 Støjreduceret  
arbejde

05 Nem betjening

Teknik

01  STIHL ERGOSTART (E) 
Sikrer en komfortabel og skånsom start. En fjeder mellem 
startsnorrulle og krumtapaksel understøtter opstarten af moto-
ren, så der kun skal trækkes ganske let i snoren.

02  LYDDÆMPER 
Indbygget i blæserøret og sikrer et forholdsvis lavt støjniveau 
ved høj blæseeffekt. Ikke solgt i Danmark.

03  HD2-FILTER 
Holder også fint støv væk fra motoren – det giver endnu 
længere levetid. Kan takket være det særlige materiale let 
rengøres ved vask, f.eks. med STIHL Varioclean og varmt vand.

Komfort

04  STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM 
Gør arbejdet mere komfortabelt, da buffer- og fjederelementer 
reducerer overførslen af motorens vibrationer til hænder og 
arme.

05   LÅSBART GASGREB MED STOPKNAP 
 Gasreguleringen kan fastlåses ved fuld gas. Motoren  
slukkes med et let tryk med tommelfingeren. Derefter  
kan maskinen startes igen.

04  Ubesværet arbejde

03  Lang  
levetid

LØVBLÆSERE, FEJEMASKINER,  
HØJTRYKSRENSERE OG STØVSUGERE
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Easy2Start ① Vægt ekskl. brændstoffer, komplet

BG 56
27,2 cm3 • 4,1 kg ①

Renser hurtigt arealer for løv eller afklippet græs. Rund dyse,  
2-MIX motor og stopknap.

Artikelnr. 4241 011 1750 2.495,-

Benzindrevne  
løvblæsere
ƒ

•  Til husejere, viceværter, landskabs-
gartnere og kommuner

• Kan bæres i hånden eller på ryggen

• Højtydende og effektiv

• Høj arbejdskomfort BG 86 C-E
27,2 cm3 • 4,4 kg ①

Til rengøring af større arealer for løv og græs, takket være  
HD2-filteret også velegnet til anvendelse i meget støvede  
omgivelser. Rund dyse, flad dyse, STIHL antivibrationssystem,  
STIHL Easy2Start, 2-MIX motor samt låsbart gasgreb med stopknap.

Artikelnr. 4241 011 1754 3.095,-

BR 200
27,2 cm3 • 5,7 kg ①

Kompakt og særdeles let løvblæser. STIHL antivibrationssystem, 
2-MIX motor, enkel startlogik, låsbart gasgreb med stopknap og 
bæregreb.

Artikelnr. 4241 011 1603 3.795,-

LØVBLÆSERE, FEJEMASKINER,  
HØJTRYKSRENSERE OG STØVSUGERE
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Vejl. udsalgspris inkl. moms E = Easy2Start ① Vægt ekskl. brændstoffer, komplet
F = Elektrostart

BR 350
63,3 cm3 • 10,1 kg ①

Driftssikker til fagmanden. STIHL antivibrationssystem, 2-MIX motor, 
enkel startlogik, låsbart gasgreb med stopknap samt bæregreb.

Artikelnr. 4244 011 1600 4.495,-

NYHED

BR 800 C-E
79,9 cm3 • 11,7 kg ①

Det kraftigste blæseaggregat fra STIHL. Praktisk sidestart til 
komfortabel genstart på ryggen. Værktøjsfri indstilling af håndtags-
stilling og trinløs indstilling af blæserørslængde. Softgreb, antivibra-
tionssystem, ergonomisk udformede brede skulderseler, hoftesele, 
brystrem, 4-MIX® motor, enkel startlogik, trinløst låsbart gasgreb 
med stopknap, bæregreb.

Artikelnr. 4283 200 0001 6.695,-

BR 600
64,8 cm3 • 10,2 kg ①

Ekstremt højtydende løvblæser med høj blæsestyrke. Soft grip,  
STIHL antivibrationssystem, 4-MIX® motor, ergonomisk formede, 
brede skulderseler, hoftesele, låsbart gasgreb med stopknap,  
bæregreb. Til lange arbejdsperioder med buet dyse giver styret 
optimale udnyttelsesmuligheder (inklusiv).

Artikelnr. 4282 200 0017 6.195,-

BR 700
64,8 cm3 • 10,8 kg ①

Ekstremt højtydende løvblæser med høj blæsestyrke. Værktøjsfri 
indstilling af håndtagsstilling og trinløs indstilling af blæserørslængde, 
softgreb. STIHL antivibrations system, 4-MIX® motor. Ergonomisk 
formede, brede skulderseler, hoftesele, låsbart gasgreb med 
stopknap, bæregreb, styr (inklusiv) anbefales til længerevarende 
arbejdsopgaver med buet dyse.

Artikelnr. 4282 200 0018 6.495,-

BR 450 C-EF
63,3 cm3 • 11,5 kg ①

Meget kraftig løvblæser med STIHL elstart til komfortabel opstart 
på ryggen. Endvidere startsnorsstart med STIHL Easy2Start til start 
ved temperaturer under 0 °C. Soft grip, STIHL antivibra tions- system, 
bred skuldersele, 2-MIX motor, enkel startlogik, låsbart gasgreb 
med stopknap, bæregreb, trinløs indstilling af blæserørslængde, 
værktøjsfri indstilling af grebsposition.

Artikelnr. 4244 011 1632 4.995,-

START MED ET 
TRYK PÅ EN KNAP

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FREMGÅR FRA SIDE 264
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

② Vægt med batteri
③ Vægt uden batteri
④ SymbolforkLAring på side 335

Batteridrevne  
løvblæsere
ƒ

•   Ideelt til rengøringsopgaver i  
støjfølsomme omgivelser som f.eks. 
ved sygehuse, børnehaver eller  
i boligområder 

• De mest støjsvage løvblæsere  
i sortimentet

• Uden ledning og udstødningsgasser

BGA 45
 ④   

18 V • 2,2 kg ②

Let og praktisk batteriløvblæser til rengøring af mindre, husnære 
arealer. Rund dyse, integreret 18 V Lithium-Ion-batteri (45 Wh) med  
ladestandsindikator. Batteriladetid 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

Artikelnr. 4513 011 5901 1.095,-

BGA 56
 ④   

36 V • 2,1 kg ③

Ergonomisk velafbalanceret, slank batteriløvblæser til behageligt  
og afslappende arbejde. Rund dyse og softgreb. Længden på  
blæserøret kan indstilles trinløst, hvilket giver optimal udnyttelse  
af blæseeffekten.

BGA 56 UDEN BATTERI OG LADER
1.195,-Artikelnr. 4523 011 5904

BGA 56 KOMPLET INKL. AK 20 OG AL 101
1.895,-Artikelnr. 4523 011 5918

LØVBLÆSERE, FEJEMASKINER,  
HØJTRYKSRENSERE OG STØVSUGERE
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Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FREMGÅR FRA SIDE 8

Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt uden batteri
② SymbolforkLAring på side 335

BGA 100
   ②

36 V • 2,5 kg ①

Behageligt støjsvag, let og meget ydelsesstærk batteridrevet løv-
blæser til professionel brug, især i støjfølsomme byområder. Rund 
dyse, softgreb, tre effektniveauer med ekstra boost-funktion, treled-
det længdejusterbart blæserør, monteringsring til støttepolstring. 
Fladt mundstykke til øget lufthastighed fås som tilbehør. Batteridrift 
med AP-bæltetasken med tilslutningsledning, et bæresystem eller 
et AR-batteri (se side 35). 

BGA 100 UDEN BATTERI OG LADER
3.095,-Artikelnr. 4866 011 5905

NYHED – KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020

BGA 86
   ②

36 V • 2,8 kg ①

Særdeles effektiv batteriløvblæser, der er let at betjene, til  
professionel brug, særlig i byer, f.eks. legepladser og parker. Til  
fjernelse af blade, grene og snavs. 40 % mere blæsestyrke i forhold 
til BGA 85 kombineret med reduceret vægt. Rundt mundstykke, 
softgreb, blæserør, der kan justeres i tre længer. Fladt mundstykke 
til øget lufthastighed fås som tilbehør. 

BGA 86 UDEN BATTERI OG LADER
2.295,-Artikelnr. BA02 011 5903
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Tilbehør til  
LØVBLÆSERE
ƒ

•  Til udvidelse af anvendelsesmulighe-
derne 

• Forskellige dyser 

• Tagrendesæt 

• Seler til komfortabelt arbejde

Sugetilsats
Muliggør ombygning af  
løvblæseren til løvsuger. 
Kompostkniv kan tilkøbes.  
Til STIHL BG 56 og BG 86. 

Artikelnr.

4241 700 2200

615,-

Støvreduce-
rende  
sugepose
45 l. Til særligt støvende op-
gaver. Til BG 56, og BG 86.

Artikelnr.

4229 708 9702

510,-

Tagrende- 
rensesæt
Til fjernelse af snavs og løv. 
Ca. 3 m langt blæserør, til 
BG 56 og BG 86. 

Artikelnr.

4241 007 1003

430,-

Styr
Fordeler rekylkræfter på 
begge arme. Anbefales især 
ved arbejde med buede 
dyser til BR 350, BR 450,  
BR 500, BR 600, BR 700  
og BR 800. 

Artikelnr.

4282 790 1700

580,-

Brystsele
Holder skulderselerne  
sammen. Til BR 200,  
BR 350, BR 450, BR 500,  
BR 600, BR 700 og BR 800. 

Artikelnr.

0000 790 7700

105,-

Hoftesele
Fordeler maskinens vægt 
ensartet på hoften.  
Blødt polstret. 

TIL BR 350, BR 450, SR 200

Artikelnr.

4203 710 9102

300,-

TIL BR 500, BR 550, BR 600 
OG BR 700.

Artikelnr.

4282 710 9101

300,-
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Bæresele  
med holder
Bæresele til BGA 85 gør 
arbejdet endnu nemmere. 
Forskelligt placerede 
ophængsøjer sikrer en 
optimal balance, uanset om 
der arbejdes med AP- eller 
AR-batterier. Hvis der arbej-
des med AR-batteri, skal der 
benyttes en supplerende 
støttepolstring.

Artikelnr.

4853 710 9000

230,-

Sæt stødpude
Støttepolstring med adapter 
til fastgørelse på AP bære-
systemet, på batteribæltet 
eller på AR-batteriernes 
hoftesele.

Artikelnr.

0000 007 1045

260,-
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Flade dyser, buede

4866 701 8301 90,- lige BGA 56, BGA 86, BGA 100 Gør det nemmere at fjerne tunge eller våde  
genstande ved hjælp af den høje lufthastighed.

4241 708 6302 85,- buet BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81

Letter arbejdet på meget store områder, da den 
brede luftstrøm ledes parallelt med jorden.

4606 701 8301 85,- buet BGA 85

4203 701 8300 85,- buet BR 350

4282 708 6340 85,- buet BR 430, BR 500, BR 600

4282 708 6304 85,- buet BR 700

Runde dyser, lige

4244 708 6300 85,- lige BR 350

Der bruges mindre kræfter  
med den lige dyse.

4282 708 6360 95,- lige BR 430

4244 708 6301 85,- lige BR 450

4282 708 6370 90,- lige BR 500

4282 708 6350 90,- lige BR 600

4282 708 6302 90,- lige BR 700

Bæretaske
Ideel til transport og op-
bevaring af KombiMotoren 
med loop håndtag sammen 
med KombiVærktøj FS-KM 
eller HL-KM. Også velegnet 
KMA 130 R, HSA 56,  
HSA 66, HSA 86, HLA 56, 
HLA 65, BGA 85, BGA 86 
og BGA 100.

Artikelnr.

0000 881 0507

405,-

Bæltetaske 
AP med  
tilslutnings-
ledning
Muliggør overførsel af ener-
gi fra et STIHL AP-batteri  
til maskiner med stikforbin-
delse. Kan kombineres med 
bæresystemet med batter-
ibælte og bæresele. Lednin-
gens længde 120 cm. Med 
indbyggede elektroniske 
komponenter til frakobling 
ved overbelastning og med 
signallyde.

Artikelnr.

4850 440 5101

1.425,-
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 Standard E = Easy2Start ① K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

F = Elstart ② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2
③ Kombination af lufthastighed og luftgennemstrømning
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Benzindrevne løvblæsere

BG 56 4241 011 1750 2.495,- 27,2 – – 4,1 ④ 13 71/–

BG 86 C-E 4241 011 1754 3.095,- 27,2 – – 4,4 ④ 15 76/89

BR 200 4241 011 1603 3.795,- 27,2 – – 5,7 ④ 12 67/–

BR 350 4244 011 1600 4.495,- 63,3 – – 10,1 ④ 17 90/–

BR 450 C-EF 4244 011 1632 4.995,- 63,3 – – 11,5 ④ 28 99/–

BR 600 4282 200 0017 6.195,- 64,8 – – 10,2 ④ 32 106/–

BR 700 4282 200 0018 6.495,- 64,8 – – 10,8 ④ 35 88/–

Br 800 C-E NYHED 4283 200 0001 6.695,- 79,9 – – 11,7 ④ 41 97/–

Batteridrevne løvblæsere

BGA 45 4513 011 5901 1.095,- ⑨ – 18 – 2,2 ⑤ 5 44/–

BGA 56 4523 011 5904 1.195,- ⑨ – 36 – 2,1 ⑥ 9 54/58

BGA 56 KOMPLET 
med AK 20 + AL 101

4523 011 5918 1.895,- – 36 – 3,3 ⑤ 9 54/58

BGA 86 NYHED ⑧ BA02 011 5903 2.295,- ⑨ – 36 – 2,8 ⑥ 15 69/76

BGA 100 4866 011 5905 3.095,- ⑨ – 36 – 2,5 ⑥ 17 ⑦ 75 ⑦/81
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④ Vægt ekskl. brændstoffer, komplet ⑦ Ved boost
⑤ Vægt med batteri ⑧ kan leveres fra foråret 2020
⑥ Vægt uden batteri ⑨ Pris uden batteri og LAder

Lu
ft

ge
nn

em
st

rø
m

ni
ng

 (m
3/

h)
 

m
ed

 ru
nd

 /
 fl

ad
 d

ys
e

Ly
dt

ry
ks

ni
ve

au
 ①

 (d
B

(A
))

Ly
de

fff
ek

tn
iv

ea
u 

①
 (d

B
(A

))

V
ib

ra
tio

ne
r h

øj
re

 ②
 (m

/s
2)

ST
IH

L 
m

ot
or

 (2
-M

IX
/4

-M
IX

®)

R
un

d 
dy

se
 /

 fl
ad

 d
ys

e

ST
IH

L 
an

tiv
ib

ra
tio

ns
sy

st
em

ST
IH

L 
E

la
st

oS
ta

rt
 /

 E
as

y2
St

ar
t (

E
)

ST
IH

L 
si

de
st

ar
t

ST
IH

L 
el

st
ar

t (
F)

B
ry

st
se

le
 /

 h
oft

se
le

M
on

te
ri

ng
ss

æ
t s

ug
ea

no
rd

ni
ng

700/– 90 104 7,5 2-MIX ⬤/ – /– – – –/–

755/620 90 104 1,9 2-MIX ⬤/– – ⬤/– – ⬤ –/–

680/– 96 103 3,0 2-MIX ⬤/– ⬤ – – – /– –

740/– 98 106 3,9 2-MIX ⬤/ ⬤ – – – / –

1.090/– 102 108 2,5 2-MIX ⬤/– ⬤ –/⬤ – ⬤ / –

1.150/– 100 108 1,8 4-MIX ® ⬤/ ⬤ – – – /⬤ –

1.550/– 101 109 2,5 4-MIX ® ⬤/ ⬤ – – – /⬤ –

1.700/– 104 112 3,5 4-MIX ® ⬤/– ⬤ –/⬤ ⬤ – ⬤/⬤ –

420/– 76 87 3,2 – ⬤/– – – – – –/– –

600/530 79 91 0,4 – ⬤/ – – – – –/– –

600/530 79 91 0,4 – ⬤/⬤ – – – – –/– –

780/710 77 91 0,5 – ⬤/ ⬤ – – – – –/– –

840 ⑦/760 80 90 2,5 – ⬤/⬤ – – – – –/– –
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Vægt ekskl. brændstoffer, komplet
② Vægt uden ledning

 LØVSUGERE  
og tilbehør
ƒ

•   Til private brugere og fagfolk

•  Til fjernelse og findeling af løv  
og afklip

• Kan også anvendes som blæser

SH 56
27,2 cm3 • 5,2 kg ①

Ideel til rengøring af mellem-
store arealer. Trinløs omdrej-
ningsregulering, rund dyse, 
samt brændstofbesparende  
2-MIX motor.

Artikelnr.

4241 011 0928

2.595,-

SH 86 C-E
27,2 cm3 • 5,6 kg ①

Ideel til rengøring af større 
arealer. Trinløs omdrejnings- 
regulering, rund dyse, flad 
dyse, STIHL Easy2Start, 
STIHL antivibrationssystem, 
2-MIX motor samt HD2-filter.

Artikelnr.

4241 011 0933

3.595,-

SHE 71
230 V • 1,1 kW • 4,1 kg ②

Optimal til brug omkring 
 boligen. Flad dyse med  
blæseanordning.

Artikelnr.

4811 011 0829

1.095,-

LØVBLÆSERE, FEJEMASKINER,  
HØJTRYKSRENSERE OG STØVSUGERE

210



 Standard E = Easy2Start ③ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
  Kan eftermonteres (ekstraudstyr) ④ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2

⑤ Løvsugeren kan også bruges som løvblæser

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FINDES FRA SIDE 264

Støvreduce-
rende  
sugepose
45 l. Til særligt støvende  
opgaver. Til SH 56, SH 86  
og SHE 71.

Artikelnr.

4229 708 9702

510,-

Flad dyse, 
buet
Til SH 56, SH 86 og SHE 71

Artikelnr.

4241 708 6302

85,-

Tagrenderen-
sesæt
Til fjernelse af snavs og løv. 
Ca. 3 m langt blæserør, til 
SH 56, SH 86 og SHE 71.

Artikelnr.

4241 007 1003

430,-
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Benzindrevne LØVSUGERE

SH 56 4241 011 0928 2.595,- 27,2 – – 5,4 ① 94 105 9,1/8,0 2-MIX 710 45 – – ⬤/ ⬤ ⬤ ⬤

SH 86 C-E 4241 011 0933 3.595,- 27,2 – – 5,8 ① 93 106 2,5/1,9 2-MIX 770 45 ⬤ ⬤ – ⬤/⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Eldrevet LØVSUGER

SHE 71 4811 011 0829 1.095,- – 230 1,1 4,1 ② 85 101 1,2/0,8 – 580 45 – – – –/⬤ – ⬤ –

Kompostkniv
Til BG 56 och BG 86 C-E.

Artikelnr.

4229 768 0300

75,-
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om fejemaskiner 
ƒ

04  Pladsbesparende 
opbevaring

01  Fejning med  
begrænset  
støvudvikling

05 Præcis  
rengøring

02  Til varierende  
rengøringsopgaver

03 Slitagefrit  
arbejde

06 Let at skubbe

Teknik

01  TÆTNINGSLISTE OG LUFTFILTER 
Sørger for, at også fine partikler fastholdes ved fejning.

02  STIHL MULTICLEAN FEJESYSTEM  
Giver mulighed for opsamling af mange forskellige former for 
skidt – selv tungt og vådt affald som f.eks. drikkevaredåser eller 
plastflasker. Med den ekstra fejevalse i forbindelse med STIHL 
MultiClean PLUS opsamles også helt fint støv. Snavset opsam-
les af maskinen, så affaldet ikke sætter sig fast under maskinen.

03   ROBUSTE MATERIALER 
 STIHL giver fire års holdbarhedsgaranti på børsterne i  
slidstærkt nylonmateriale.

Komfort

04  PRAKTISK FEJEBEHOLDER 
Den store beholder rummer meget snavs, men kræver ikke ret 
meget plads. Maskinen kan anbringes og opbevares pladsbe-
sparende på beholderen, uden at indholdet falder ud.

05  CENTRAL HØJDEINDSTILLING OG BØRSTE-
NEDHOLDER 
Giver mulighed for tilpasning af fejemaskiner til forskellige un-
derlag. Kostene stikker ud i siderne, og det sikrer sammen med 
børstenedholderen, at alt bliver helt rent, selv op ad vægge 
eller kantsten.

06  SLIDSTÆRK GEARKASSE OG ERGONOMISK, 
HØJDEJUSTERBAR SKUBBEBØJLE 
Den lave vægt, den slidstærke gearkasse med optimal 
kraftoverførsel og den ergonomisk formede skubbebøjle bety-
der, at maskinen er let og behagelig at køre med.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

KG 550
Beholderindhold 25 l • Fejebredde 55 cm • 6,0 kg

Til fejearbejde omkring huset. STIHL MultiClean fejesystem, 8-trins 
central højdeindstilling, styreruller i siderne, egnet til udendørs 
anvendelse, 4 års holdbarhedsgaranti på de slidfaste nylonbørster.

Artikelnr. 4860 019 4705 1.795,-

KG 770
Beholderindhold 50 l • Fejebredde 77 cm • 13,0 kg

Til stort set støvfri fejning af større arealer inden- og udendørs. 
STIHL MultiClean PLUS fejesystem, 8-trins central højdeindstilling, 
stort set støvfri fejeproces, børstenedholder, ergonomisk formet 
2-trins højdeindstillelig skubbebøjle, sidestyrerulle, transportgreb, 
pladsbesparende opbevaring på højkant, 4 års holdbarhedsgaranti 
på de slidfaste nylonbørster.

Artikelnr. 4860 019 4706 4.795,-

Fejemaskiner,  
også batteri-
drevne
ƒ

•   Til private brugere og fagfolk

•  Til rengøring af stier, parkeringspladser 
eller indkørsler 

•  Fejer groft, fint, tungt og vådt snavs 

•  Med det effektive STIHL MultiClean og  
MultiClean PLUS-fejesystem
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt uden batteri
② SymbolforkLAring på side 335

 Standard ③  K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Pris uden batteri og LAder

Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FINDES FRA SIDE 8

KGA 770
 ②

36 V • Beholderindhold 50 l • Fejebredde 77 cm • 16,0 kg ①

Batteridrevet fejemaskine til større inden- og udendørs arealer. 
STIHL MultiClean PLUS-fejesystem, 8-trins central højdeindstilling, 
styrerulle i siden, transporthåndtag, kan opbevares pladsbespa-
rende på højkant, ergonomisk udformet 2-trins højdeindstillelig 
skubbebøjle, ekstremt let og kraftbesparende at skubbe takket 
være batteridrevne tallerkenkoste og fejevalse. Dermed muliggøres 
en særligt effektiv rengøring af kanter og hjørner, også selv om 
maskinen står stille. 

KGA 770 UDEN BATTERI OG LADER
6.695,-Artikelnr. 4860 011 4705
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FEJEMASKINER

KG 550 4860 019 4705 1.795,- 25 55 – 6,0 – – 300 MultiClean ⬤ – – – – –/– –/– ⬤/⬤/⬤/⬤

KG 770 4860 019 4706 4.795,- 50 77 – 13,0 – – 1.500 MultiClean 
PLUS ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –/– ⬤/⬤ ⬤/⬤/⬤/⬤

Batteridrevet fejemaskine

KGA 770 4860 011 4705 6.695,- ④ 50 77 36 16,0 ① 64 80 2.000
MultiClean 

PLUS ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/⬤ ⬤/⬤ ⬤/⬤/⬤/⬤



Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om  
højtryksrensere 
ƒ

02 Begrænset slitage

06 Enkel  
transport

04 Altid det passende 
rengøringsmiddel

01  Strømbesparende 
drift

03 Forlænget levetid

05  Komfortabelt  
arbejde

Teknik

01  TRYK-/MÆNGDEREGULERING PÅ MASKINEN 
Giver mulighed for direkte regulering af vandmængden og ar-
bejdstrykket på pumpen. Forbruger markant mindre strøm og 
skåner det samlede system i forhold til regulering med pistolen 
(anbefales kun til kortvarig trykregulering).

02  LAVOMDREJNINGSMOTOR OG ROBUST  
MESSINGPUMPE MED KERAMISK BELAGTE 
STEMPLER 
Arbejder med færre omdrejninger ved større pumpeslagvo-
lumen. Dette forlænger motor- og pumpeenhedens levetid, 
samtidig med at lydniveauet reduceres. De keramisk belagte 
stempler er ekstremt slidstærke og forlænger dermed pum-
pens levetid markant.

03  FRAKOBLINGSAUTOMATIK OG MOTOR- 
EFTERFORSINKELSESFUNKTION 
Så snart du lukker pistolen, slukkes motoren automatisk i alle 
maskiner og skifter til standbydrift. På maskiner, der er udstyret 
med den ekstra forsinkelsesfunktion, arbejder motoren yderli-
gere 20 sekunder, før maskinen går over på standbydrift. Det 
forlænger det samlede systems levetid.

Komfort

04   TO BEHOLDERE TIL RENGØRINGSMIDDEL 
  Med to beholdere til rengøringsmiddel er der mulighed for  
at arbejde med flere forskellige midler ad gangen. Ved hjælp  
af en drejeknap kan der nemt og bekvemt skiftes imellem de  
to beholdere.

05   PROFESSIONEL SPRØJTELANSE 
  Komfortabel, professionel sprøjtelanse. Kraftbesparende  
ved længerevarende arbejde takket være reducerede  
udløse- og holdekræfter. Det ergonomiske design hjælper  
til at opfange vandstrålens rekylreaktioner skånsomt. Nem 
udskiftning af tilbehør og strålerør takket være lynkobling.

06  KLAPBAR SKUBBEBØJLE 
Den klapbare skubbebøjle kan nemt og bekvemt bringes i  
den kompakte transportstilling ved hjælp af to lynkoblinger. 
Let skift af tilbehør og strålerør takket være lynkobling.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

①   Vær opmærksom på de lokale forskrifter vedr. rengøring af køretøjer

re 90
10 – 100 bar • 520 l/h • 9,8 kg

Let og kompakt højtryksrenser på 100 bar i standardmodellen.  
Pumpehoved i aluminium, indbygget understel, Sprøjtesæt til  
rengøringsmiddel med sprøjteflaske, rotordyse og justerbar dyse  
til flad stråle med trykindstilling, anti-drill-lynkobling på pistolen, 
parkeringsposition til lukning af sprøjtelansen under pauser i  
arbejdet, 6 m højtryksslange, transportgreb.

Artikelnr. 4951 012 4514 1.295,-

re 110
10 – 110 bar • 440 l/h • 17,6 kg

Komfortabel højtryksrenser på 110 bar med ekstraudstyr. Lang sprøj-
telanse med softgreb til bekvemt arbejde, aluminium-teleskopgreb, 
opbevaringsrum i siden med integreret plads til opbevaring af dyser 
og elledning, lynkobling på højtryksudgangen, 7 m højtryksslange.

Artikelnr. 4950 012 4520 1.995,-

Højtryks-
rensere i  
den kompakte 
klasse
ƒ

•  Til rengøring omkring hus og have ①

•   Til snavsede havemøbler, trapper,  
stier og terrasser

• Nemt og praktisk

•  Let at transportere og opbevare
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Passende tilbehør

FINDES FRA SIDE 220

re 120
10 – 125 bar • 500 l/h • 20,0 kg

Kraftig højtryksrenser på 125 bar med ekstra høj kvalitet. Sprøjtesæt 
til rengøringsmiddel med dosering, aluminiumtransporthåndtag, 8 m  
stålarmeret højtryksslange og pistol med messingventil.

Artikelnr. 4950 012 4540 2.595,-

re 130 Plus
10 – 135 bar • 500 l/h • 21,2 kg

Kraftig højtryksrenser på 135 bar med ekstra komfort. Slangetromle 
med slangeføring til ekstra nem og praktisk opbevaring af højtryks-
slangen, 9 m stålarmeret højtryksslange.

Artikelnr. 4950 012 4560 3.895,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

re 163 Plus
10 – 150 bar • 650 l/h • 27,6 kg

Den robuste High-End-renser i PLUS-klassen. Slangetromle med 
12 m stålarmeret højtryksslange, flad tekstil slange med kassette, 
pumpehoved i messing, slidstærkt stempel med keramikbelægning, 
tryk-/mængderegulering, manometer samt rengøringsmiddel-
beholder med dosering.

Artikelnr. 4769 012 4503 5.595,-

Passende tilbehør

FINDES FRA SIDE 220

Højtryks-
rensere i  
mellemklassen
ƒ

•  Til professionelle brugere og krævende 
husejere 

•  Til alsidige anvendelsesområder som 
f.eks. garager og værksteder 

•  Op til 150 bar arbejdstryk fjerner det 
mest genstridige snavs
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

①  Anbefales til RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 och RE 130 PLUS: Anvendes sammen 
med strålerørforlænger (artikelnr. 4910 500 0900)

Tilbehør til  
RE 90 – 
RE 163 PLUS
ƒ

•  Til udvidelse af anvendelsesområdet

•  Alsidige løsninger, der letter arbejdet 

•  Tilbehør til specielle rengøringsopgaver

Vaskebørster
Ca. 285 mm bred. Velegnet 
til skrøbelige overflader.  
Med integreret gummiliste 
til fjernelse af overskydende 
vand, til RE 90 –  
RE 163 PLUS.

Artikelnr.

4910 500 6000

300,-

NYHED – KAN LEVERES  
FRA FORÅRET 2020

Sæt til  
rengøring  
af køretøjer
Består af en vaskebørste, 
en køretøjsdyse og en 
90°-vinkeldyse, til RE 90 –  
RE 130 PLUS.

Artikelnr.

4910 500 6100

400,-

TERRASSE-
RENSER RA 82
Til hurtig, stænkfri rengøring 
af større vandrette flader,  
til RE 90 – RE 130 PLUS.

Artikelnr.

4900 500 3903

405,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

TERRASSE-
RENSER RA 101
Til hurtig, stænkfri rengø-
ring af større vandrette 
og lodrette flader. Inkl. 
strålerørforlæn ger, til  
RE 90 – RE 163 PLUS.

Artikelnr.

4900 500 3902

650,-

NYHED – KAN LEVERES  
FRA FORÅRET 2020

TERRASSE-
RENSER RA 110
Ø 310 mm. Til hurtig og  
effektiv rengøring af  
større flader. Mulighed for 
indstilling af ønsket tryk,  
til RE 90 – RE 163 PLUS.

Artikelnr.

4910 500 3901

650,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

SÆT TIL  
RENGØRING  
AF KØRETØJER
Til rengøring på svært til-
gængelige steder. Består af 
en vaskebørste, en køretøjs-
dyse og en 90° vinkeldyse, 
til RE 90 – RE 129 PLUS.

Artikelnr.

4900 500 6100

400,-
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②  Anbefales til RE 110, RE 120 og RE 130 PLUS: Med sLAngeholderen (artikelnr. 
4950 790 5400) kan fLAdsLAngen med kassetten opbevares direkte på  
maskinen. Maks. indløbsvandtemperatur = 20 °C

③  HøjtrykssLAngeforlængeren kan ikke rulles op på sLAngetromlen

Strålerør 
Langt,  
vinklet
1.080 mm lang. Robust,  
vinklet strålerør med dyse, 
til rengøring af vanskeligt 
tilgængelige steder.  
Till RE 90 – RE 163 PLUS.

Artikelnr.

4910 500 1900

455,-

Skumdyse
Stor rengøringseffekt på 
grund af det langtidsvirkende 
skum. Strålens vinkel og 
retning kan justeres. Med 
doseringssystem og stor 
påfyldningsåbning,  
til RE 90 – RE 163 PLUS.

Artikelnr.

4910 500 9600

200,-

Tekstilflads-
lange med 
kassette
12 m lang. Lavtryksslange 
inkl. kassette til komfortabel 
udrulning og sammenrulning 
og til pladsbesparende 
opbevaring. Mulighed  
for opbevaring på selve 
enheden. ②

TIL RE 90 – RE 130 PLUS

Artikelnr.

4900 500 8600

400,-

Højtryks-
slange- 
forlængere ③

Giver større rækkevidde. 
Med lynkobling.

TIL RE 90 – RE 130 PLUS 
7 m, tekstilarmering 

Artikelnr.

4910 500 0801

455,-

TIL RE 90 – RE 163 PLUS 
9 m, stålarmeret 

Artikelnr.

4910 500 0802

855,-

TIL RE 143 – RE 163 PLUS 
20 m, stålarmeret 

Artikelnr.

4910 500 0803

1.620,-

Strålerør-
forlænger
430 mm lang.  
Til RE 90 – RE 163 PLUS.

Artikelnr.

4900 500 0303

365,-

NYHED – KAN LEVERES  
FRA FORÅRET 2020

Roterende 
vaskebørste
Ø 155 mm. Til effektiv rengø-
ring af skrøbelige overflader, 
med roterende børstering 
og justerbar arbejdsvinkel.  
Til RE 90 – RE 163 PLUS. ①

Artikelnr.

4910 500 5900

400,-

Sugesæt
3 m lang. Til trykløs vandfor-
syning fra regnvandstønder 
og cisterner. Det anbefales  
at benytte vandfilter. Til  
RE 90 – RE 163 PLUS.

Artikelnr.

4910 500 0500

410,-

Rørren-
gøringssæt
15 m lang. Egnet til rør med 
lille diameter. Med dyse.  
Til RE 90 – RE 163 PLUS.

Artikelnr.

4910 500 8000

410,-

Vandfilter
Beskytter pumpen mod 
snavs fra vandtilførslen. 
3/4"-tilslutning. Til RE 90 –  
RE 163 PLUS.

Artikelnr.

4910 500 5400

155,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Rengørings-
middel til høj-
tryksrensere
ƒ

•  Optimalt tilpasset til anvendelse  
i STIHL højtryksrensere 

•  Egnede rengøringsmidler til  
enhver opgave

Universal-
rens CU 100
Til skånsom fjernelse af 
forskelligartet snavs fra faste 
overflader rundt omkring 
i hus og have. Velegnet til 
overflader af lak, metal, sten, 
plast og glas.

1 l

Artikelnr.

0782 516 9100

75,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

CB 90
(Ikke illustreret)

1 l

Artikelnr.

0797 010 2046

60,-

Maskin-
shampoo og 
voks CC 100
Til fjernelse af almindeligt 
gadesnavs, såsom salt, støv 
og insektrester fra biler af 
enhver art. Skummende 
vaskekomponenter af høj 
kvalitet, strålende glans, 
vedvarende vandafvisende 
effekt.

1 l

Artikelnr.

0782 516 9300

75,-

Fælgrens  
CR 100
500 ml. Til problemfri 
fjernelse af kraftigt og 
fastsiddende snavs. Til alle 
letmetal- og stålfælge.

500 ml

Artikelnr.

0782 516 9400

95,-
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TIP FRA FAGMANDEN

STIHL rengørings- og plejemidler til højtryksrensere – eksklusivt fra SONAX 

For ikke bare i forbindelse med højtryksrensere, men også i forbindelse med tilbehørsprodukter at kunne tilbyde 
kunderne den højeste kvalitet, har STIHL indgået et stærkt partnerskab. Den tyske familievirksomhed SONAX har 
siden 1950 udviklet og produceret effektive rengørings- og plejeprodukter til biler, industri og værksted samt til 
landbruget. I Tyskland har SONAX gennem mange år været markedsførende inden for bilplejeprodukter og samtidig 
en internationalt førende virksomhed på dette område. Sammen med SONAX har STIHL udviklet et sortiment af fem 
rengørings- og plejemidler. Det opfylder de højeste krav og er optimeret til brug i STIHL højtryksrensere. Serien fra 
SONAX, der består af universalrengøringsmidlerne CU 100 og CP 200, sten- og facaderengøringsmidlet CS 100, 
bilshampooen CC 100 samt fælgrensen CR 100, leveres udelukkende til STIHL. Alle tensider i STIHL rengørings-  
og plejemidler fra SONAX er biologisk nedbrydelige (iht. detergentforordningen 648/2004 EF) og desuden fri for 
nitrilotrieddikesyre (NTA). Vær opmærksom på de lokale forskrifter for spildevand ved arbejde med rengørings- og 
plejemidler.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

re 282 Plus
60 – 160 bar • 760 l/h • 42,0 kg

Kraftig højtryksrenser med ekstra komfort. Lavhastighedsmotor, 
slangetromle og 15 m stålarmeret højtryksslange. Ekstra strålerør 
med rotordyse. 400 V netspænding. Slidstærkt stempel med 
keramisk belægning. Ergonomisk STIHL lansesystem. Rengørings-
middelbeholder. Tryk-/mængderegulering med manometer. Stort 
vandfilter.

Artikelnr. 4788 012 4521 9.595,-

  
Passende  
RENGØRINGSMIDLER 

FINDES FRA SIDE 222

Højtryks-
rensere i den 
professionelle 
klasse
ƒ

•   Til landbrug, kommuner, skovbrug  
og byggeri 

•  Til særdeles krævende rengøringsop-
gaver og ekstreme belastninger ved 
vedvarende, daglig anvendelse 

•  Med slidstærk, stort set vedligeholdel-
sesfri motor- og pumpeenhed

•  Førsteklasses ergonomi og omfattende 
standardudstyr

re 362 Plus
35 – 180 bar • 1.080 l/h • 79,0 kg

Renseren med lang holdbarhed selv under permanent belastning og 
PLUS komfort. Slangetromle med 15 m stålarmeret højtryksslange, 
ekstra strålerør med rotordyse, robust pumpekonstruktion, massivt 
keramikstempel, ergonomisk professionel STIHL sprøjtelanse, to 
rengøringsmiddelbeholdere til fleksibel rengøring via omskifteknap, 
klapbar omskifteknap, klapbar skubbebøjle til enkel transport.

Artikelnr. 4780 012 4518 12.995,-
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① I forbindelse med strålerør

Tilbehør til  
RE 282 –  
RE 362 PLUS
ƒ

•   Tilbehør til professionelle maskiner 

•  Specialdyser, vaskebørster og andet  
tilbehør til specielle rengøringsopgaver

Roterende 
vaskebørste
Professionel udrustning,  
udskiftelig børsteindsats,  
justerbar arbejdsvinkel,  
naturbørster, lynkobling til  
RE 282 – RE 362 PLUS.

Artikelnr.

4925 500 5900

1.260,-

Fladevaske-
børste ①

250 mm bred.  
Fladevaskebørste  
RE 282 – RE 362 PLUS.

Artikelnr.

4900 500 3011

1.065,-

Strålerør 
med rotor-
mundstykke
I lige udførelse. Imod særligt 
genstridigt snavs, hurtigt  
roterende punktstråle  
med stor fladedækning, 
lynkobling.

W12 040 TIL RE 282 PLUS

Artikelnr.

4925 500 8304

805,-

W12 050 TIL RE 282 PLUS

Artikelnr.

4925 500 8306

805,-

W11 060 TIL RE 362 PLUS

Artikelnr.

4925 500 8301

1.090,-

TIP FRA FAGMANDEN

Vores professionelle maskiner leveres som standard 
med 30°- højtryksdyser. Med det passende tilbehør 
kan du optimere din individuelle rengøringsopgave.  
Til rengøring af store overflader er en 60° dyse 
eksempelvis mere effektiv. Til vanskeligt tilgængelige 
steder er et buet strålerør hensigtsmæssigt.
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Højtryks  -
forlænger      -
slange ①

Øger din aktionsradius.  
Må kun benyttes som  
forlængerslange med  
adapter, forstærket med 
stålarmering. DN 06, 
M24 x 1,5 til RE 282 PLUS.

Længde 10 m

Artikelnr.

4925 500 0840

935,-

Længde 20 m

Artikelnr.

4925 500 0841

1.365,-

Rørrengø-
ringssæt
Ekstremt fleksibelt også  
i snævre rør. Med dyse  
og lynkobling, til  
RE 282 – RE 362 PLUS.

Længde 10 m

Artikelnr.

4925 500 8000

985,-

Længde 20 m

Artikelnr.

4925 500 8001

1.615,-

Højtryks-
slange-
adaptere
Til sammenkobling af  
højtryksslanger.

M24 x 1,5  
til RE 282 PLUS

Artikelnr.

4925 503 0800

220,-

M27 x 1,5  
til RE 362 PLUS

Artikelnr.

4925 503 1205

130,-

Vandfilter
3/4". Beskytter pumpen  
mod snavs fra vandtilførslen,  
til RE 362 PLUS.

Artikelnr.

4900 500 5401

200,-

Vandfilter
3/4". Beskytter pumpen mod 
snavs fra vandtilførslen, til 
RE 282 PLUS.

Artikelnr.

4900 500 5405

345,-

Adapter 
skrue-
kobling/ 
lynkobling
Adapter til tilslutning af  
strålerør/tilbehør med  
skruekobling på den  
professionelle sprøjtelanse 
med lynkobling.

Artikelnr.

4925 500 6700

200,-

Vejl. udsalgspris inkl. moms ① HøjtryksforlængersLAngen kan ikke rulles op på sLAngetromlen

Højtryks  -
forlænger      -
slange ①

(IKKE ILLUSTR.)

Øger din aktionsradius.  
Må kun benyttes som  
forlængerslange med  
adapter, forstærket med 
stålarmering. DN 08, 
M27 x 1,5, til RE 362 PLUS.

Længde 10 m

Artikelnr.

4925 500 0842

955,-

Længde 15 m

Artikelnr.

4925 500 0843

1.120,-

Længde 20 m

Artikelnr.

4925 500 0844

1.365,-
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 Standard ① Maksimalt tilLAdt systemtryk ③  K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 1,5 m/s2 (RE 90), 2,0 m/s2  
(fra RE 110), med fLAdstråledyse  Kan eftermonteres (ekstraudstyr) ② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④  Vær opmærksom på de lokale foreskrifter for spildevand ved 
arbejde med STIHLs højtryksrensere
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Højtryksrensere i den kompakte klasse ④

RE 90 4951 012 4514 1.295,- 10 – 100 120 350 520 40 9,8 1,8 80,0 88,0 2,5

RE 110 4950 012 4520 1.995,- 10 – 110 120 380 440 40 17,6 1,7 67,0 81,0 < 2,5

RE 120 4950 012 4540 2.595,- 10 – 125 140 400 500 40 20,0 2,1 67,0 81,0 ≤ 4,2

RE 130 PLUS 4950 012 4560 3.895,- 10 – 135 150 420 500 40 21,2 2,3 72,0 86,0 < 3,1

Højtryksrenser i mellemklassen ④

RE 163 PLUS 4769 012 4503 5.595,- 10 – 150 160 570 650 60 ⑤ 27,6 3,3 ⑥ 79,7 92,8 < 2,5

Højtryksrensere i den professionelle klasse ④

RE 282 PLUS 4788 012 4521 9.595,- 60 – 160 200 700 760 60 42,0 3,5 ⑥ 73,4 87,6 < 1,5

RE 362 PLUS 4780 012 4518 12.995,- 35 – 180 – 1.000 1.080 60 79,0 6,5 ⑥ 76,0 87,5 < 2,5
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⑤  Maks. indløbsvandtemperatur i forbindelse  
med fLAd tekstilsLAnge = 20 °C

⑥  Kontrollér, at ELINSTALLATIONEN på anvendelsestedet  
er dimensioneret til maskinens effekt

⑦ PVC-sLAnge
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5 230/1~/50 15.000 ⬤/–/– 0,5 – 6 ⑦ ⬤/–/– –/– – – – – –/– – – ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 – 7 ⑦ ⬤/–/– –/– – ⬤ – ⬤ / ⬤ – ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 ⬤ 8 ⬤/–/– –/– – ⬤ ⬤ ⬤ / ⬤ – ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 ⬤ 9 ⬤/–/– –/– – ⬤ ⬤ ⬤ / – ⬤ ⬤ ⬤/–

5 230/1~/50 2.800 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 12 –/⬤/⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/⬤ – ⬤ ⬤ ⬤/–

5 400/3~/50 1.450 –/⬤/⬤ 2,5 ⬤ 15 –/⬤/⬤ ⬤/– ⬤ – ⬤ – – – ⬤ ⬤ –/⬤
5 400/3~/50 1.450 –/⬤/⬤ 2,5 + 2,5 ⬤ 15 –/⬤/⬤ ⬤/⬤ ⬤ – – – – – ⬤ ⬤ –/⬤
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om våd-/ 
tørstøvsugere 
ƒ

02 Effektivt filtersystem

03 Gennemtænkt opbevaring

Teknik

01  MOTOREFTERLØB 
  På grund af startautomatikken kører støvsugeren ganske kort 
efter frakobling, således at resterende snavs suges op og 
slangen tømmes helt.

02  MULTIFILTERSYSTEM  
 Gennem multifiltersystemet frafiltreres både groft og fint støv. 
Filterelementet er vaskbart, hygiejnisk, økonomisk og skåner 
miljøet.

Komfort

03  INTEGRERET TILBEHØRSBOKS 
 Med holder til sugeslange og ledning, og opbevaring  
af de forskellige mundstykker.

04  STARTAUTOMATIK/STIKKONTAKT (E) 
 Støvsugeren tændes og slukkes automatisk sammen  
med elværktøjet, der er tilsluttet stikkontakten.

05  FILTERRENGØRING 
 Der opnås vedvarende optimal ydeevne ved rensning  
af filterelementet, hvilket er hurtigt og let at udføre.

06  OMDREJNINGSREGULERING 
 Til trinløs regulering af sugestyrken på maskinen.

01  Selvrensende  
mekanisme

06  Justerbar  
sugekraft

05  Enkel  
filterrengøring

04  Komfortabelt 
arbejde

LØVBLÆSERE, FEJEMASKINER,  
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Startautomatik/stikkontakt

Våd- og tør-
støvsugere
ƒ

•  Til professionel anvendelse i værkste-
der, rengøringsfirmaer og industri

•  Universelt anvendelig til tørt og  
vådt snavs

•  Eksklusivt og omfattende tilbehør

SE 62 E
1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Stikkontakt med  startautomatik (E) til tilslutning af elværktøj. 
Mulighed for våd- og tørsugning, blæsefunktion med anbringelse af 
 sugerøret på udblæsningsslangen, multifiltersystem,  filterrengøring, 
3,5 m lang sugeslange, teleskopsugerør,  omskifteligt gulvmundstykke, 
universalmundstykke,  fugemundstykke samt adapter til elværktøj.

Artikelnr. 4784 012 4403 1.495,-

Passende tilbehør

FINDES FRA SIDE 232

SE 122 E
1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Startautomatik, stikkontakt (E), mulighed for våd- og tørsugning, 
 multifiltersystem, filterrengøring, filterelement/-pose,  styreruller 
med håndbremse, håndrør i rustfrit stål med  lynkobling, sugerør  
i rustfrit stål, universalmundstykke,  gulv-/fugemundstykke,  
omdrejningsregulering, startstrømbegrænser, motorefterløb,  
adapter til elværkøj, integreret tilbehørsboks og sugerørholder.

Artikelnr. 4774 012 4405 3.395,-

LØVBLÆSERE, FEJEMASKINER,  
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

E = Startautomatik/stikkontakt
M = StøvkLAsse

Tilbehør  
til våd- og  
tørstøvsugere
ƒ

•  Udstyr med alsidige anvendelses-
muligheder 

• Mundstykker til vidt forskellige  formål 

•  Forlængerrør og adaptere 

•  Sugeslanger

SE 133 ME

M

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Højtydende våd- og tør støvsuger med automatisk tilkobling i 
støvklasse M. Automatisk filterrengøring uden tab af sugeeffekt, 
automatisk overvågning af luftstrømmen, trinløs regulering af 
omdrejningstallet, med adapterplader til værktøjskasser, antistatisk 
tilbehør, der også kan anvendes til støvsugning af batteri- og 
elværktøj.

Artikelnr. 4786 012 4430 4.995,-

 

Certificeret 
våd- & tørstøvsuger 
Støvklasse M

Robuste våd- og tør sugere er uundværlige til  
rengøring i bygge- og håndværksfirmaer med  
kraftig støvdannelse.

LØVBLÆSERE, FEJEMASKINER,  
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Støvsuger-
poser
Stabilt, rivfast fleece, 5 stk.

Til SE 62, SE 62 E

Artikelnr.

4901 500 9004

100,-

Med støvlukning 

til SE 122 E

Artikelnr.

4901 500 9007

195,-

Med støvlukning  

til SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 500 9009

235,-

Filter-
element
Filterelement til efter-
montering eller  som 
erstatning.

Kraftigt papper till  

SE 62 – SE 122 E

Artikelnr.

4709 703 5900

130,-

Modstandsdygtig, vaskbar filter,  

særdeles velegnet til vådsugning,  

til SE 62 – SE 122 E

Artikelnr.

4742 703 5900

190,-

Støvsikker 
affaldspose
Til nem og støvfri bortskaf-
felse. Pakke med 5 stk., plast,  
til SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 903 4900

245,-

Filter-
element
Til langvarig, regelmæssig 
vådsugning, rustfrit stål,  
til SE 62 – SE 122 E.

Artikelnr.

4901 501 0900

800,-

Filter-
element
PTFE-kassettefilter,  
støvklasse M, kan vaskes  
til SE 133 ME.

Artikelnr.

4786 703 5902

420,-

Vådsugesæt
Til fjernelse af væsker. 
Gulvvådsugemundstykke, 
skråt affaset gummirørs-
mundstykke, filterelement  
i rustfrit stål, til SE 62 –  
SE 122 E.

Artikelnr.

4901 500 9400

865,-

Sæt til  
groft snavs
Til fjernelse af større  
urenheder. Mundstykke  
til groft snavs, forlængerrør 
(2 x 500 mm), tilslutnings-
stykker (2 x), sugeslange  
1,75 m lang, Ø 50 mm,  
til SE 122 – SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 500 9300

805,-

Bilsæt
Til rengøring af forskellige 
overflader i køretøjer.  
Fugemundstykke (300 mm), 
sugepensel, børste- og  
gummimundstykke,  
til SE 62 – SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 500 9500

610,-

Kombi-gulv-
mundstykke
(tilslutning Ø 36 mm)

Med trin-omskiftning  
til glatte overflader og gulv-
tæpper. Bredde 280 mm. Til 
SE 61 – SE 122 E.

Artikelnr.

4901 500 2503

225,-

Specialmund-
stykker 
(tilslutning Ø 36 mm)

450 mm bredde. Til større 
overflader. Aluminium, 
justerbar højde, udskiftelig 
indsats.

Med børsteindsats, til 

SE 62 – SE 133 ME

Artikelnr.

4901 500 2710

560,-

Med gummilisteindsats til 

vådsugning, til SE 62 – SE 133 ME

Artikelnr.

4901 500 2711

775,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms  Standard

A
rt

ik
e

ln
u

m
m

e
r

V
e

jl
e

d
e

n
d

e
 u

d
sa

lg
sp

ri
s 

in
k

l. 
m

o
m

s 

M
ak

s 
Eff

ek
t P

m
ax

 (k
W

)

M
ak

s.
 u

nd
er

tr
yk

 (m
ba

r)

Våd- og tør støvsugere

SE 62 E 4784 012 4403 1.495,- 1,4 210

SE 122 E 4774 012 4405 3.395,- 1,5 250

Certificeret våd- og tør støvsuger

SE 133 ME 4786 012 4430 4.995,- 1,4 250

Børste-
mundstykke, 
Sugepensel
(TILSLUTNING Ø 36 mm)

70 mm bredt. F.eks. til  
armaturer og tastaturer. 
Drejelig, med nylonbørster, 
til SE 62 – SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 502 2900

65,-

Radiator- 
mundstykke
(TILSLUTNING Ø 36 mm)

Består af fugemundstykke 
og specialbørste, til  
SE 62 – SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 500 2610

65,-

Sugeslanger
Uden adapter. Skæres i valg-
fri længde. Varmebestandig 
op til 70°C.

Ø 27 mm

Artikelnr.

4901 501 0802

35,-

Ø 32 mm 

Artikelnr.

4901 501 0803

55,-

Ø 36 mm 

Artikelnr.

4901 501 0804

45,-

Ø 50 mm 

Artikelnr.

4901 501 0806

85,-

NYHED

ALUMINIUM- 
GULVMUND-
STYKKE 
(tilslutning Ø 36 mm)

330 mm bredt. Til tørsug-
ning. Aftagelig børsteind-
sats, til SE 62 – SE 133 ME.

ARTIKELNR.

4901 500 2700

370,-

NYHED

VÅDSUGE-
MUNDSTYKKE
(tilslutning Ø 36 mm)

300 mm bredde. Til vådsug-
ning, til SE 62 – SE 133 ME.

ARTIKELNR.

4901 500 7200

145,-

Specialmund-
stykke til 
vådsugning
(tilslutning Ø 36 mm)

400 mm bredt. Til vådsug-
ning, af større overflader,  
justerbar højde, til SE 62 –   
SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 500 2705

400,-

Universal-
mundstykke
(TILSLUTNING Ø 36 mm)

115 mm bredt. Kunststof  
med fnullerbørste, f.eks.  
til indtræk i biler, til  
SE 62 – SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 502 2300

35,-

Fugemund-
stykke
(tilslutning Ø 36 mm)

300 mm langt. Til rengøring 
på svært tilgængelige  
steder. Kunststof, til  
SE 62 – SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 502 2200

25,-
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E = Startautomatik/stikkontakt ① K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
M = StøvkLAsse
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3.600 8,0 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 3,5 32 ⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤ – – –

3.700 12,3 65,1 220 – 240 / 1- / 50 / 60 30 3,0 36 ⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

4.500 16,0 68,0 220 – 240 / 1- / 50 / 60 42 5,0 32 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/– –/⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Børste-
mundstykke
(TILSLUTNING Ø 36 mm)

230 mm langt. Til rengøring 
af sarte dele (f.eks.  
polstrede møbler),  
til SE 62 – SE 133 ME.

Artikelnr.

4901 502 2600

65,-

Sugeslanger 
med adapter
Med adapter til elværktøj.

Ø 27 mm x 3,5 m  

til SE 62 og SE 62 E

Artikelnr.

4901 500 0520

125,-

Ø 27 mm x 3,5 m,  

til SE 122 E - SE 133 ME

Artikelnr.

4901 500 0503

225,-

Forlænger-
rør
(TILSLUTNING Ø 36 mm)

Udelt, 500 mm langt,  

rustfrit stål, til SE 62 – SE 133 ME

Artikelnr.

4786 503 1600

230,-

2-delt, 500 mm langt,  

aluminium, til SE 62 – SE 133 ME

Artikelnr.

4901 503 1610

110,-

Fuge-
mundstykke
(TILSLUTNING Ø 36 mm)

920 mm langt. Til rengøring 
af kedler eller ovne. Metal, 
til SE 62 – SE 133 ME.

Bestellnummer

4901 502 2201

225,-

Adapter til 
elværktøj
Til direkte tilslutning  
af elværktøj med  
udsugningsfunktion til  
sugeslangen.

(Ikke illustreret)

Ø 32 mm.  

Til SE 61 og SE 61 E

Artikelnr.

4901 503 1510

60,-

Ø 32 mm. Sugestyrkeregulering,  

til SE 62 – SE 62 E

Artikelnr.

4901 503 1509

105,-

Ø 36 mm. Lynkobling,  

til SE 122 E – SE 133 ME

Artikelnr.

4901 500 7301

125,-
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FORSTØVERE OG SPRØJTE236



EFFEKTIV PLEJE 
AF GRØNNE  
AREALER. I AL 
SLAGS TERRÆN.
ƒ

239 Rygsprøjte  

og tilbehør

241 Forstøvere  

og tilbehør
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om sprøjteudstyr 
ƒ

03 Præcis dosering

04 Komfortabel 
styring

02 Hurtig opfyldning 
uden spild

01 Enkel  
ombygning

Teknik

01  2-I-1 OMBYGNINGSMEKANIK 
Rygsprøjten SR 450 kan let og enkelt ombygges fra sprøjte-  
til forstøverfunktion. Uden separat ombygningssæt og uden 
særlig teknisk kunnen.

Komfort

02  BEHOLDER MED STOR PÅFYLDNINGSSTUDS 
Den store påfyldningsstuds muliggør hurtig påfyldning,  
og man undgår spild. Beholderens indre er let tilgængelig  
og enkel at rengøre.

03   DOSERINGSSYSTEM MED KOMFORTABELT 
DOSERINGSHÅNDTAG 
Det store doseringsgreb på SR 450 til støvpartikler eller 
spredning af granulat sidder direkte under betjeningsgrebet. 
Du kan i en håndevending ikke bare slå pulverstrømmen til  
og fra, men også indstille den nøjagtige mængde i forskellige 
fine mellemtrin.

04  ÉNHÅNDSBETJENT MULTIFUNKTIONSGREB 
På betjeningshåndtaget sidder betjeningselementerne til 
motorstyringen og ventilen til sprøjtemiddeltilstrømningen. 
Ud over styringen af motoren kan sprøjtemiddeltilstrømningen 
nemt og enkelt kobles til og fra med én hånd.

FORSTØVERE OG SPRØJTE238



Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Vægt ekskl. brændstoffer, komplet

SR 450
63,3 cm3 • 14,0 l • 12,8 kg ①

Højtydende rygsprøjte til stor sprøjtevidde. Med enkel startlogik, 
komfortable skulderseler og multifunktionsgreb til betjening med 
én hånd. Som standard med kegle-, afbøjnings- og dobbeltafbøj-
ningsgitter. Derudover med integreret støvpartikel- og granulat-
funktion med hurtig 2-i-1 ombygningsmekanik. Komfortabel og 
præcis støvpartikeldosering.

Artikelnr. 4244 011 2641 6.995,-

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FINDES FRA SIDE 264

Rygsprøjte  
og tilbehør
ƒ

• Til landmænd, frugtavlere og vinavlere

•   Til spredning af væsker, granulater og frø 

•  Ergonomisk og skåner kræfterne 

• Perfekt til anvendelse på højtvoksende  
kulturplanter

FORSTØVERE OG SPRØJTE 239
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt ekskl. brændstoffer, komplet ④ Uden DYSE
② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ⑤  Ved anvendelse af sprøjteaggregater skal  

LAndespecifikke forskrifter overholdes Standard ③ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2

Hoftesele
Fordeler vægten på hofter 
og skuldre, og giver dermed 
optimal bærekomfort.  
Til SR 450.

Artikelnr.

4203 710 9102

Påbygnings-
sæt til  
trykpumpe
Forøger sprøjtemængden, 
når der sprøjtes opad. Ideel 
til effektiv sprøjtning af  
mellemhøje og høje træer. 
Sammenblander desuden 
væsken i beholderen.

TIL SR 450

Artikelnr.

4244 007 1004

Sæt med ULV-
doserings-
stykker
Ideelt til spredning af små 
væskemængder.

TIL SR 450

Artikelnr.

4244 007 1022

Forlænger-
rør
Til forlængelse af  
sprøjterøret med 33 cm.  
Anbefales anvendt med  
trykpumpe. Til SR 450.

Artikelnr.

4244 770 0300

TIP FRA FAGMANDEN

Lave vækster som kimplanter og stiklinger, grøntsager 
og prydplanter, lave buske og små træer behandles 
bedst med forstøver. Brug af forstøver sikrer præcis 
sprøjtning, og de omgivende planter bliver ikke  
påvirket. Større vækster som høje grønt sager,  
vinstokke, buske og træer skal behandles med en 
sprøjte. Benzinmotoren starter blæseren og danner 
en luftstrøm, der hvirvler bladene opad. Sprøjtemidlet 
bliver doseret i luftstrømmen. Sådan sætter sprøjte-
midlet sig på bladenes underside.
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Rygsprøjte ⑤

SR 450 4244 011 2641 6.995,- 63,3 14,0 12,8 101 110 1,9 2-MIX 1.300 14,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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⑥ Vægt uden indhold

Forstøvere  
og tilbehør
ƒ

•  Anvendelse i og omkring hus og have  
samt mellemstore dyrkningsarealer 

•   Til individuel pleje af planter og præcis 
spredning af flydende plantebeskyttel-
sesmidler og gødning

•   Optimal til anvendelse på markafgrøder

SG 31
5,0 l • 1,8 kg ⑥

Manuel forstøver til haveejere. Enkel betjening med stor  
påfyldningsstuds og ergonomisk lukkeventil med teleskoprør.  
Som standard udstyret med kegleformet og flad dyse.

Artikelnr. 4255 019 4930 410,-

SG 51
12,0 l • 4,5 kg ⑥

Rygbåren forstøver til lejlighedsvis og professionel anvendelse.  
Højeste arbejdskomfort med mulighed for montering af pumpe-
håndtaget i en valgfri side samt bredde- og længdeindstilling. 
Robust konstruktion med lang levetid, også ved professionel 
anvendelse.

Artikelnr. 4255 019 4950 785,-

SG 11
1,5 l • 0,46 kg ⑥

Ergonomisk, brugervenlig håndforstøver til spredning af flydende 
plantebeskyttelsesmidler. Letgående og effektiv pumpe til uan-
strengt arbejde. Som standard udstyret med kegleformet dyse.

Artikelnr. 4255 019 4910 130,-

SG 11 PLUS
1,5 l • 0,46 kg ⑥

Håndforstøver med indstillelig dyse til påføring af rengørings- og 
opløsningsmidler, f.eks. CB 90 eller Varioclean. 1,5 l fyldevolumen,  
3 bar maks. tryk, FPDM-pakninger til rengørings- og opløsnings-
midler i pH-intervallet fra 7 – 14. Pumpen er udstyret med et særligt 
beskyttelseselement, der sikrer den en lang levetid. 

Artikelnr. 4255 019 4912 180,-

FORSTØVERE OG SPRØJTE 241
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① YDERLIGERE FORKLARINGER FREMGÅR FRA SIDE 341 OG PÅ INTERNETTETT PÅ ADRESSEN WWW.STIHL.DK
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Tilbehør til forstøvere

Forlængerrør

4255 500 0303
SG 31, SG 51  

(Længde 50 cm)
– Messing – Til præcis behandling af f.eks. træer og buske 

på større afstand.

Teleskoprør
4255 500 0900

SG 51 
(Længde 52 – 90 cm)

–

Kunststof

–

Kan trækkes ud, forlænger aktions radius 
trinløst med op til 90 cm

4255 500 2101
SG 31, SG 51 

(Længde 159 – 300 cm) Messing Kan trækkes ud, forlænger aktions radius 
trinløst med op til 300 cm

Forstøver-
afskærmning

4255 500 5800 SG 31, SG 51

80°

Kunststof –
Skaber læ for vinden og øger dermed  
præcisionen. Forhindrer at omgivende planter 
får sprøjtemiddel.

Trykventiler
4255 500 7403

SG 31, SG 51
gul

– Kunststof

1,0 Holder det ønskede tryk (afhængigt af mo-
dellen) konstant med en afvigelse på  10 %. 
Det konstante tryk reducerer udsving i den 
påsprøjtede mængde og muliggør et optimalt 
resultat af arbejdet. 

4255 500 7404
SG 31, SG 51

rød 1,5

4255 500 7405
SG 31, SG 51

blå 2,0

Dysesæt

4255 007 1000 SG 11, SG 31, SG 51 Kunststof –
Består af to fladstråledyser til areal behandling 
og to kegleformede dyser til sprøjtning af 
enkelte planter a (Ved montering på SG 51 
skal der bruges dyseholder.)

Bredsprøjtebjælke

4255 500 9702
SG 51 

(Længde 100 cm)

80°

Messing 2,0
Bredsprøjtebjælke med tre fladstråle dyser. Til 
sprøjtning af store flader. Stor arbejdsbredde 
betyder hurtigt arbejde.

Fladstråledyse 
80-04

4255 502 1700 SG 31, SG 51 Messing 2,0

Fladstråledyse med stor åbning til flader. 
Specielt egnet til grovere ukrudtsbekæmpel-
se. (Ved montering på SG 51 skal der bruges  
dyseholder.)

Justerbar dyse

4255 700 6302 SG 31, SG 51 Messing 2,0

Med en justerbar dyse kan forstøvningen 
ændres fra kegleformet stråle til massiv 
stråle. For optimal sprøjtning under skiftende 
forhold eller til skiftende anvendelse.

Fladstråledyse 65-
0025

4255 502 1701 SG 31, SG 51 Messing 2,0

Fladstråledyse med lille åbning og lav gen-
nemstrømning til sprøjtemidler, der skal for-
deles meget fint og målrettet. (Ved montering 
på SG 51 skal der bruges dyseholder.)

FORSTØVERE OG SPRØJTE242



 Standard ② Vægt uden indhold ③  Ved brug af sprøjteaggregater skal LAndespecifikke forskrifter overholdes
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Tilbehør til forstøvere

Hulkegledyse 
2,5 mm

4255 700 6303 SG 31, SG 51 Messing 2,0 Specialdyse med stor åbning til stor gennem-
strømning. Særligt velegnet til kalkning.

Fuldkegledyse

4255 700 6304 SG 31, SG 51 Messing 2,0

Fuldkegledyse med lille gennemstrøm-
ning. Velegnet til findosering af eksempelvis 
ukrudtsmidler eller midler til beskyttelse mod 
vildtbid. (Ved montering på SG 51 skal der 
bruges dyseholder.)

Dyseholder  

4255 500 2800 SG 51 – Kunststof – Nødvendig for montering af  
flad stråledyser
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Forstøvere ③

SG 11 4255 019 4910 130,- 1,5 0,46 –

SG 11 PLUS 4255 019 4912 180,- 1,5 0,46 –

SG 31 4255 019 4930 410,- 5,0 1,8 –

SG 51 4255 019 4950 785,- 12,0 4,5 ⬤
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ÆGTE KRAFT-
BUNDTER.  
TIL KRÆVENDE 
OPGAVER.  
ƒ

247 Betonsav og tilbehør

250 SKÆREMASKINER  

OG TILBEHØR

259 Jordbor og tilbehør

262 tilbehør til  

Håndboreaggregater
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Teknik

01  LONG-LIFE LUFTFILTERSYSTEM 
Holder med HD2-filter og ekstrafilter selv fint støv væk fra 
motoren, så levetiden bliver endnu længere. Takket være det 
særlige materiale kan filteret rengøres ved vask, f.eks. med 
STIHL Varioclean og varmt vand.

02  STIHL 2-MIX-MOTOR 
Er både stærk og økonomisk. Adskillelsen af udstødning og 
lufttilførsel minimerer skylletab. Det giver højere ydelse og 
reducerer samtidig forbruget.

03  DIAMANT-SAVKÆDER 
Til vådskæring af sten, udstyret med LowStretch-teknologi. 
De forslebne diamantsegmenter leverer fuld ydeevne allerede 
fra første snit. Kædeopbygningen med fortandet drivled giver 
roligt arbejde med få vibrationer.

04  SVÆRD MED VANDFØRING  
Den indvendige vandskyllekanal i sværdet betyder, at kæden, 
kædesporet og toptrissen bliver skyllet og kølet. Det forlæn-
ger sværdets og kædens levetid og reducerer støvbelastnin-
gen for brugeren.

Komfort

05  KÆDESTRAMMER I SIDEN 
Gør det nemt og sikkert at stramme kæden.

06  VANDTILSLUTNING MED DOSERINGSVENTIL 
Giver takket være lynkoblingen mulighed for enkel tilslutning 
til vandforsyningen. Med doseringsventilen kan vandmængden 
til binding af støv samt til køling og skylning af kæden let 
indstilles.

Mere om BETONSAVE 
ƒ

05  Enkel  
stramning

01 Arbejde med 
 begrænset  

vedligeholdelse

06  Optimal  
støvbinding

04  Lang levetid

02 Stærk og  
økonomisk

03  Lange  
efterstramnings-
intervaller

Dette tegn står for LowStretch-teknologi. En speciel 
hård coating beskytter nitteboltene og drivleddene 
mod slid. Derved forlænges kædens levetid.

Dette symbol står for vådskæring og kendetegner  
anvendelsen af vand til skærearbejdet. Vandet binder 
støvet og køler og smører samtidig værktøjet.

BETONSAV, SKÆREMASKINER  
OG JORDBOR
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Vejl. udsalgspris inkl. moms Vejl. udsalgspris inkl. moms

①  Vægt utanket, uden sværd og diamant-savkæde
②  Den faktiske skærelængde kan være mindre end den angivne sværdlængde

Betonsav  
og tilbehør
ƒ

•  Til fagfolk på byggepladsen 

•  Til vådskæring i beton, natursten  
og tegl

• Til skæring i rør 

•  Til udskæring af hjørner ved  
væggennembrud og vægåbninger 

• Ideelt supplement til skæremaskine

GS 461

76,5 cm3 • 4,3 kW / 5,8 hk • 7,6 kg ①

Kombinerer håndteringen af motorsaven med skæremaskinens kraft. 
Kædestramning i siden, STIHL antivibrationssystem, vandtilslut-
ning, dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, slidfast startsnor, 
HD2-filter, brændstoftank til stående tankning med værktøjsfrit 
tankdæksel.

Sværdlængde  40 cm ②

18.095,-Artikelnr. 4252 200 0000

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FINDES FRA SIDE 264

TIP FRA FAGMANDEN

Betonsaven er det optimale supplement til den klas-
siske skæremaskine. Ideel til f.eks. præcise hjørnesnit 
uden overlap. Først forberedes hjørnerne ved hjælp 
af betonsaven (indstikning), og derefter udføres de 
lange, lige snit ved hjælp af skæremaskinen. Med  
kombinationen af de to maskiner kan du også skære 
større åbninger præcist og effektivt. Vigtigt: De 
udskårede stykker kan være meget tunge. Derfor 
anbefales det at beregne dem på forhånd og om  
nødvendigt opdele dem i flere stykker.

BETONSAV, SKÆREMASKINER  
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Diamant-savkæder leveres inkl. ringkædehjul ③ Vægt utanket, uden sværd og diamant-savkæde
② Den faktiske skærelængde kan være mindre end den 
angivne sværdlængde

④ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Standard ⑤ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2

Diamant-savkæde 36 GBE ①

   

Diamant-savkæde til hurtig, rolig og vibrationsdæmpet våd skæring. 
Særligt egnet til slibende byggematerialer som f.eks. tegl  
og sandkalksten. Med forskærpede diamantsegmenter og  
LowStretch-teknologi.

Sværdlængde  40 cm ②

2.330,-Artikelnr. 3211 000 0064

Sværd Rollomatic G
 

Med vandskylning i sværd og toptrisse. Specialudviklet til GS 461, 
sværd med ekstra spændeboring til forlængelse af spændelængden 
og hærdet kædenot.

Sværdlængde  40 cm ②

1.520,-Artikelnr. 3006 000 1213

Diamant-savkæde 36 GBM ①

   

Til hurtig, rolig og vibrationsreduceret vådskæring i beton  
og hård sten, betinget egnet til tegl og duktilt støbejernsrør.  
Med forskærpede diamantsegmenter og LowStretch-teknologi.

Sværdlængde  40 cm ②

3.550,-Artikelnr. 3210 000 0064

Føringsklo
Førings- og støttehjælp til skæring i beton og murværk. I hærdet, 
forzinket stål, til GS 461.

Artikelnr. 4252 660 0900
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Betonsav

GS 461 4252 200 0000 18.095,- 40 76,5 4,3 / 5,8 7,6 105 115 4,5 / 4,0 2-MIX 3/8" GBM ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Slibeplade
Praktisk slibeplade til diamantskiver og –kæder. Finder diamant-
skarpheden frem igen når slibepladen benyttes et par gange.  
16 x 16 x 5 cm. 

Artikelnr. 9999 881 0201 470,-

BETONSAV, SKÆREMASKINER  
OG JORDBOR

248



Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Teknik

01  STIHL INJECTION (i)  
Den elektroniske indsprøjtning sikrer til enhver tid optimal 
motorgang og trækkraft sammenlignet med maskiner uden 
elektronisk indsprøjtning.

02  ELEKTRONISK VANDSTYRING 
Vandtilførslen aktiveres og deaktiveres automatisk.  
Betjening og dosering af vandmængde styres nemt og  
bekvemt via tastaturet.

03  LONG-LIFE-LUFTFILTERSYSTEM MED 
CYKLON-FORFILTRERING 
 Filterholdbarhed på op til et år (afhængigt af anvendelses-
betingelserne) og uden regelmæssig filterrengøring.

Komfort

04  STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM 
  Buffer- og fjederelementer reducerer motorvibrationernes 
påvirkning af hænder og arme. Det gør arbejdet bekvemt,  
og mindsker forekomsten af "hvide fingre".

05  VANDTILSLUTNING 
Hurtigkoblingen gør tilslutningen nem og enkel. Under  
vådskæring kommer der vand til skæreskiven. Vandet  
spuler skæreskiven og binder støvet.

06   VÆRKTØJSFRIT TANKDÆKSEL 
Speciallukning til hurtig og ukompliceret åbning og lukning af 
tankdækslet uden brug af værktøj.

07  MAGNESIUMBESKYTTELSE 
Skæreskivebeskyttelsen i trykstøbt magnesium er særlig let. 
Indstilling af beskyttelse og vandtilførsel er udført i  
ergonomisk design.

Mere om  
skæremaskiner 
ƒ

02 Præcis 
dosering

06 Enkel 
tankning

07  Lav vægt

04  Ubesværet arbejde01 Reduceret 
brændstofforbrug

03 Begrænset  
vedligeholdelse

05  Optimal støvbinding

BETONSAV, SKÆREMASKINER  
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Vejl. udsalgspris inkl. moms
PÅ FOTOET VISES SPECIALUDSTYR

¡ = STIHL Injection

Skæremaskiner
ƒ

•  Håndholdte maskiner

•  Til anlægsarbejde og vejbyggeri, til  
udlejere af byggemaskiner samt  
fagfolk inden for havebrug og  
landskabsarkitektur 

•  Benzinmaskiner til skæring i beton, 
sten, asfalt, bygningsstål og rør 

•  Batterimaskine til skæring i  
træplader, tegl, mursten  
og armeringsnet

  Ø
 3

00
 m

m
  

TS 410
66,7 cm3 • 3,2 kW / 4,4 hk • 9,5 kg ①

Let og brugervenlig skæremaskine. Med 300 mm skæreskive til 
snit på ned til 100 mm dybde. STIHL antivibrationssystem sikrer en 
effektiv føring af skæremaskinen i snittet. Long-life-luftfiltersystem 
med lang filterlevetid, ubesværet start med dekompressions-ventil. 
Med to skæreskiver: Fiberskive og diamantskive B10.

Artikelnr. 4238 200 0033 8.095,-

 
 Ø

 3
50

 m
m

  

TS 420
66,7 cm3 • 3,2 kW / 4,4 hk • 9,7 kg ①

Universalskæremaskine til diverse former for byggeri. Med 350 mm 
skæreskive til en skæredybde på ned til 125 mm. STIHL antivibrati-
onssystem sikrer en effektiv føring af skæremaskinen i snittet.  
Long-life-luftfiltersystem med lang filterlevetid, ubesværet start 
med dekompressionsventil.Med to skæreskiver: Fiberskive og 
diamantskive B10.

Artikelnr. 4238 200 0035 8.595,-

Egnede skæreskiver

FINDES FRA SIDE 255
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① Vægt utanket, uden skæreskive

 
 Ø

 3
50

 m
m

  

TS 440
66,7 cm3 • 3,2 kW / 4,4 hk • 11,1 kg ①

Skæremaskine med udvidet afskærmningsjustering og den innovative 
STIHL QuickStop-skæreskivebremse. Til 350 mm skæreskiver. 
Takket være afskærmningen, der justeres bagtil, er denne maskine 
særligt effektiv til skæring i rør og på vanskeligt tilgængelige  
steder. Udstyret med elektronisk vandstyring, filtersystem med  
lang levetid.

Artikelnr. 4238 011 2820 11.395,-

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FINDES FRA SIDE 264

TIP FRA FAGMANDEN

Afskærmningen på TS 440 kan indstilles således,  
at der er adgang til skæreskiven ovenfra. Dette  
letter håndteringen ved skæring i rør, især på lave 
steder, i hjørner og når der skæres i vægge. Og  
STIHL QuickStop skæreskivebremsen hjælper  
også med. I tilfælde af et kraftigt tilbageslag  
stoppes skæreskiven på en brøkdel af et sekund,  
hvis afskærmningen er åben.

 
 Ø

 3
50

 m
m

  

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

Universal-skæremaskine med STIHL injection. Til 350 mm skæreskiver. 
Elektronisk indsprøjtning sikrer problemfri motordrift. Maskinen  
har kun én startposition, og er derfor meget enkel at betjene.  
Elektronisk vandstyring til enkel dosering af vandmængden. Takket 
være STIHL antivibrationssystemet, der sikrer særligt lave vibrationer, 
kan maskinen føres ganske præcist i snittet. STIHL ElastoStart og 
dekompressionsventilen gør det mærkbart lettere at starte motoren. 
Højt drejningsmoment med stærk indsprøjtningsmotor. Med to skære-
skiver: Fiberskive og diamantskive B10.

Artikelnr. 4250 200 0011 9.595,-

 
 Ø

 3
50

 m
m

  

TS 700
98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 hk • 11,7 kg ①

Den stærkeste skære maskine til 350 mm skæreskiver. Skæremaskinen 
er perfekt egnet til anvendelse med fuld skæredybde FW og på 
skære vognen FW 20. Udstyret med dekompressionsventil og  
STIHL ElastoStart til ubesværet motorstart og Long-life- luftfiltersystem, 
som sikrer en lang filterlevetid. Med to skæreskiver: Fiberskive og 
diamantskive B10.

Artikelnr. 4224 200 0048 10.095,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt utanket, uden skæreskive
PÅ FOTOET VISES SPECIALUDSTYR ②  Vægt uden batteri og skæreskive

③   SymbolforkLAring på side 335

 
 Ø

 4
00

 m
m

  

TS 800
98,5 cm3 • 5,0 kW / 6,8 hk • 12,7 kg ①

Stærk skæremaskine til 400 mm skæreskiver. Maksimal skæredybde 
på 145 mm og reduceret vægt pga. magnesiumopbygning. Optimalt 
egnet til snit på skærevognen FW 20. Udstyret med dekompressions-
ventil og STIHL ElastoStart til ubesværet motorstart og long- life-
luftfiltersystem, som sikrer en lang filterlevetid. Med to skæreskiver: 
Fiberskive og diamantskive B10.

Artikelnr. 4224 200 0025 11.495,-

  Ø
 2

30
 m

m
  

TSA 230
  ③  

36 V • 3,9 kg ②

Let håndterbar batteridrevet skæremaskine til 230 mm- skæreskiver 
til vådskæring. Kan anvendes indendørs og udendørs, skæredybde 
ned til 70 mm, vandtilslutning med kugleventil og slangekobling til 
vådskæring, spindellås, vedligeholdelsesfrit remtræk

TSA 230 UDEN BATTERI OG LADER
3.795,-Artikelnr. 4864 011 6605

Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FINDES FRA SIDE 8

Egnede skæreskiver

FINDES FRA SIDE 255

Side

232
TSA 230 MED  
SE 133 ME 
TIL ARBEJDE MED 
MEGET STØV

Uundværlig udvidelse 
til arbejde i støvede 
indendørsmiljøer
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Tilbehør til  
skæremaskiner
ƒ

•  Til udvidelse af anvendelsesmulighe-
derne og lettelse af arbejdet med  
skæremaskiner

•  Skærevogn til præcise snit og længere  
skærestrækninger 

•  Enkel, værktøjsfri montering/ 
afmontering af skæremaskinen 

Skærevogn 
FW 20 med 
ombygnings-
sæt
Til præcise kantskæringer  
og millimeternøjagtig  
skære dybde over længere  
strækninger. Egnet til  
alle håndholdte STIHL 
skære maskiner, ombygnings-
sæt med hurtigspænde-
system medfølger.

TIL TS 410, TS 420, TS 500I

Artikelnr.

4224 200 0043

5.850,-

TIL TS 700, TS 800

Artikelnr.

4224 200 0033

5.850,-

Ombygnings-
sæt med 
hurtigspæn-
dingssystem
Til skærevogn FW 20.

TIL TS 400 

Artikelnr.

4223 790 0702

TIL TS 410, TS 420, TS 500¡

Artikelnr.

4250 790 0702

TIL TS 700, TS 800

Artikelnr.

4224 790 0705

1.060,-

Retningsviser
Til skærevogn FW 20.

Artikelnr.

4205 007 1009

740,-

Tilbygnings-
sæt vand-
beholder
13,0 l. Til skærevognen  
FW 20. Med koblingsmuffe. 

Artikelnr.

 4224 007 1018

1.040,-

TIP FRA  
FAGMANDEN

Skærevognen FW 20 
kan uden videre klappes 
sammen og opbevares 
under yderst begræn-
sede pladsforhold. Den 
kan helt ubesværet 
transporteres af en 
enkelt person. Også hur-
tig-spændefunktionen 
overbeviser med flere 
fordele, og gør skære- 
maskinen til lidt af et 
multitalent. Du får så at 
sige to skæremaskiner i 
en: En håndholdt fleksi-
bel skæremaskine og en 
kompakt, vognmonteret 
skæremaskine.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ⑥  Måling iht. ISO 19432
② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2 ⑦   Måling med skæreskiven i snittet iht.  

EN 60745-2-22 Standard ③ Med fiberskive og diamantskive
  Kan eftermonteres  
(ekstraudstyr)

i = STIHL Injection ④ Vægt utanket, uden skæreskive ⑧ Pris uden batteri og LAder
⑤  Vægt uden batteri og skæreskive

Trykvands-
beholder
10,0 l. Til mobil vandforsy-
ning til skæremaskiner på  
byggepladser uden vandtil-
slutning. Anbefales ikke til 
GS 461.

Artikelnr.

0000 670 6000

1.065,-

Dybdeanslag
Dybdeanslaget med udsug-
ningsstuds muliggør støv-
reduceret tørskæring i  
mineralske byggematerialer 
på plane overflader. Mulig-
hed for præcis og trinløs  
indstilling af skæredybden,  
til TSA 230.

Artikelnr.

4864 690 0801

960,-

Hjulsæt
Ombygningssæt til den  
forreste støttefod. Skære-
maskinen kan støttes på pla-
ne overflader, letløbsruller 
gør føringen lettere, til  
TS 410, TS 420, TS 500i,  
TS 700 og TS 800.

Artikelnr.

4224 007 1014

300,-

Afstandsringe
(Ikke illustreret)

Adaptere til centerhul.  
Afstandsringen øger  
spindeldiameteren på  
skæremaskinen. Fra  
Ø 20 mm til Ø 25,4 mm.

Artikelnr.

0000 708 4200
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Benzindrevne skæremaskiner

TS 410 ③ 4238 200 0033 8.095,- 66,7 3,2 / 4,4 – 9,5 ④ 98 ⑥ 109 ⑥ 3,9 / 3,9 2-MIX 67,5 300 100 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

TS 420 ③ 4238 200 0035 8.595,- 66,7 3,2 / 4,4 – 9,7 ④ 98 ⑥ 109 ⑥ 3,9 / 3,9 2-MIX 72,5 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

TS 440 4238 011 2820 11.395,- 66,7 3,2 / 4,4 – 11,1 ④ 97 ⑥ 109 ⑥ 3,4 / 4,0 2-MIX 72,5 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

TS 500¡ ③ 4250 200 0011 9.595,- 72,2 3,9 / 5,3 – 10,2 ④ 98 ⑥ 112 ⑥ 2,4 / 2,0 2-MIX 73,0 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

TS 700 ③ 4224 200 0048 10.095,- 98,5 5,0 / 6,8 – 11,7 ④ 101 ⑥ 113 ⑥ 6,6 / 4,5 2-MIX 85,0 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

TS 800 ③ 4224 200 0025 11.495,- 98,5 5,0 / 6,8 – 12,7 ④ 101 ⑥ 113 ⑥ 6,5 / 3,9 2-MIX 89,0 400 145 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ –

Batteridreven skæremaskine

TSA 230 4864 011 6605 3.795,- ⑧ – – 36 3,9 ⑤ 103 ⑦ 114 ⑦ 3,5 / 3,5 – 55,0 230 70 – – – ⬤ – ⬤ – – – –

TRANSPORT- 
KASSE
Praktisk transportkasse til 
alle STIHL skæremaskiner. 
Rum til værktøj og skæreskive.

MÅL (L X B X H):  
92 cm x 34 cm x 50 cm.

Artikelnr.

9999 109 0000

1.870,-

Slibeplade
Praktisk slibeplade til  
diamantskiver og -kæder. 
Finder diamantskarpheden 
frem igen, når slibepladen  
benyttes et par gange.  
16 x 16 x 5 cm.

Artikelnr.

9999 881 0201

470,-

beskyttelsesudstyr

FINDER DU FRA SIDE 286
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⑨ Til TS 440

Skæreskiver
ƒ

•  Fiber- og diamantskæreskiver til skæring 
i natursten, asfalt, stål og beton

•  Optimalt afstemt til STIHL skære-
maskiner

•  Lang levetid og høj skæreeffekt

Fiberskiver

Konstruktionsstål

Til gennemskæring af konstruktionsstål og  
metalprofiler på byggepladser samt i  
metalforarbejdningsvirksomheder.

Sten

Skæreskive til mursten og generel anvendelse 
ved byggeri. Også til vådskæring i sten uden 
støvudvikling.
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Fiberskiver

Stål

K-ME

0835 012 7000 230

0835 010 7000 300

0835 010 7001 350

0835 012 7001 ⑨ 350

0835 010 7002 400

Sten

K-BA 0835 020 7000 300
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Diamantskiver

Universal D-BA80

0835 094 7000 300

0835 094 7001 350

0835 094 7002 400

D-SB80

0835 096 7001 300

0835 096 7002 350

0835 096 7003 400

D-X100 0835 092 7000 230

D-G80 0835 070 7000 350

Beton (B) D-B10

0835 090 7034 230

0835 090 7039 300

0835 090 7040 350

0835 090 7024 400

Asfalt (A) D-A5

0835 080 7020 300

0835 080 7021 350

0835 080 7022 400

Universal

Til mange forskellige materialer 
på byggepladsen. Også til op-
rydningsarbejde og ved indsats 
i katastrofeområder. Stamskive 
metallisk sølv farvet. Fås i forskel-
lige udførelser: Lang levetid og 
hurtigtskærende i almindelige 
mursten og granit samt i bygge-
stål op til 10 mm. Eller hurtig og 
alsidig i asfalt, mursten og beton. 

Beton (B)

Til skæring i beton, lertegl og 
blotlagt beton. Også egnet til 
armeret beton og almindelige 
byggematerialer. Fås i forskellige 
ydelses-kategorier, grålakeret.

Asfalt (A)

Til skærearbejder i asfalt, frisk 
beton, abrasiv beton og sandsten. 
Segmenthøjde 10 mm med høj 
skæreeffekt i alle skærekategorier, 
sikkerhedssegmenter, skæreskive 
sortlakeret.

Diamantskiver
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 Egnet ①  Ved brug af skæreskiverne skal der på ar-
bejdsstedet tages højde for anvendelsen og 
skæremaskinen

②  Ikke egnet til konstant brug
– Anbefales ikke ③ Op til 10 mm profiltykkelse, ikke egnet til konstant brug 
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Anbefalet anvendelse  ①

D-BA80 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-SB80 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

D-X100 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

D-G80 – – – – – – – – ⬤ –

D-B10 – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-A5 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

② ③
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om JORDBOR 
ƒ

Teknik

01  STIHL 4-MIX® MOTOR 
Kombinerer fordelene ved 2-takts- 
og 4-taktsmotorer. Lavt forbrug, 
få emissioner, intet behov for 
olieservice. Behageligt lydbillede. 
Utrolig god trækkraft og højt drej-
ningsmoment.

Komfort

02  VIBRATIONSDÆMPET 
HÅNDTAGSRAMME 
Giver en markant dæmpning af 
vibrationerne og dermed mindre 
anstrengende arbejde.

03  MULTIFUNKTIONSHÅNDTAG 
Alle motorens driftsfunktioner sidder 
integreret i venstre håndtag. Maski-
nen betjenes med fingertryk.

04  STOR STØTTEPUDE  
Hviler mod kroppen eller benet 
under boringen, hvilket giver høj 
komfort og rolig og præcis føring af 
boremaskinen. 

Sikkerhed

05    QUICKSTOP-BORBREMSE  
STIHL QuickStop-borbremse med 
udløserarm afbryder trækkraften, 
hvis boret kører fast. Bremse-
anordningen kan desuden bruges  
til at dreje fastsiddende bor op  
af jorden igen.

01 Højtydende motor

02  Ubesværet arbejde

04  Præcis  
føring

05 Forbedret 
sikkerhed

03  Komfortabel 
betjening
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Vægt utanket, uden boreværktøj
② Pris uden boreværktøj

BT 131
36,3 cm3 • 1,4 kW / 1,9 hk • 10,0 kg ①

Enmandsbor med QuickStop-borbremse. 4-MIX® motor med større 
brændstoftank, vibrationsdæmpet håndtagsramme, betjenings-
håndtag med stopknap, langtidsholdbart luftfiltersystem samt stor 
støttepolstring.

Artikelnr. 4313 011 2120 7.295,- ②

KUN SÅ LÆNGE LAGER HAVES!

BT 360
60,3 cm3 • 2,9 kW / 3,9 hk • 28,8 kg ①

Gennemprøvet tomandsbor med højt drejningsmoment til krævende 
boreopgaver. Som standard med STIHL ElastoStart, start- og gear-
spærre, Long-life-luftfiltersystem, ekstra stopkontakt til 2. bruger 
samt sammenklappelig ramme.

Artikelnr. 4308 200 0004 16.995,- ②

Egnede brændstoffer  
og smøremidler

FINDES FRA SIDE 264

Jordbor og  
tilbehør
ƒ

•  Mobile og robuste kraftkarle til fagfolk 

•  Til boring af huller i jorden, til plante-
arbejder, til byggeri og til udtagelse af  
jordbundsprøver

•  Også særligt egnet i vanskeligt  
tilgængeligt terræn

•  Bor, skaftforlængelser, støttepolstringer 
og borepatroner
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Tilbehør til jordbor

Jordbor
4404 680 2004 40

695
BT 106, 

BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Til alle jordforhold

4404 680 2006 60

4404 680 2009 90

4404 680 2012 120

4404 680 2015 150

4404 680 2020 200

4404 680 2030 300 750

Jordbor

       

4400 000 4209 90

700 BT 360 Til alle jordforhold

4400 000 4212 120

4400 000 4215 150

4400 000 4220 200

4400 000 4225 250

4400 000 4228 280

4400 000 4235 350

Jordbor  
PLANTEBOR

 

4311 680 2515 150 525

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Specialbor til boring af plantehuller.  
Cylindrisk form.

4445 000 4235 350 420 BT 360

Jordbor  
PLANTEBOR

 

4404 680 1900 260 660

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Specialbor til løsning af jorden  
og til plantning.

4440 000 4200 400 870 BT 360
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 Standard ① Vægt utanket og uden værktøj ④ Leveres uden bor
② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ⑤ Med stødpude

   Kun SÅ LÆNGE LAGER HAVES! ③ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2 m/s2
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Tilbehør til jordbor

Forlængerskafter

4313 680 2300 – 250 BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Til forlængelse af jordbor  
ved dybe boringer

4311 680 2350 – 450

4470 000 4205 – 500

BT 360

4470 000 4210 – 1.000

Stødpude

4313 748 2501 – –
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Til udskiftning af støtte polstring

Borepatron

           

4311 680 4010 – –

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130,  
BT 131

Til spiralbor op til Ø 13 mm.  
Til bor med cylindertilslutning
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JORDBOR ④

BT 131 ⑤ 4313 011 2120 7.295,- 36,3 1,4 / 1,9 10,0 92 100 1,7 / 2,0 4-MIX® 200 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

BT 360 4308 200 0004 16.995,- 60,3 2,9 / 3,9 28,8 99 111 6,8 / 8,7 – 50 – ⬤ ⬤ – ⬤
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Træbor
Hærdet og kantslebet med 
transportspiral og forskær. 
Med 6-kanttilslutning.

320 mm LANGT
Ø 13 mm

Artikelnr.

4314 682 5013

190,-

460 mm LANGT
Ø 19 mm

Artikelnr.

4314 682 5019

270,-

Ø 22 mm

Artikelnr.

4314 682 5022

330,-

Ø 25 mm

Artikelnr.

4314 682 5025

410,-

Plantehul-
bor
Udskiftelig spids og  
M14-tilslutningsgevind. 

590 mm LANGT
Ø 3" (76 mm)

Artikelnr.

4314 680 1903

750,-

Ø 4" (102 mm)

Artikelnr.

4314 680 1904

810,-

Ø 5" (127 mm)

Artikelnr.

4314 680 1905

935,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

Isbor

1000 mm LANGT
Ø 150 mm

Artikelnr.

7001 881 9901

1.985,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

Isbor  
forlænger 
(IKKE ILLUSTRERET)

TIL ISBOR, 300 MM

Artikelnr.

7001 881 9800

510,-

Rem
Praktisk tilbehør til  
STIHL BT 45. Ideelt til  
ophængning af maskinen  
for at have hænderne fri.

Artikelnr.

4314 710 6500

90,-

Borepatron 
med nøgle
Spændvidde 13 mm.

Artikelnr.

4314 680 4001

tilbehør til  
Håndbor
ƒ

•  Til tømrere og håndværkere,  
kommunale opgaver samt have- og  
landskabsgartnere

•  Til boring i træ, opstilling af hegn og 
bænke og restaurering af trækonstruk-
tioner

•  Til boring af plantehuller, til haveind-
retning fra blomster til stauder

• Omfattende og praktisk tilbehør

BETONSAV, SKÆREMASKINER  
OG JORDBOR

262



Delsæt
Til boring af plantehuller.

Artikelnr.

4314 007 1001

Til isboring  
(Ikke illustreret)
DELSÆT

Artikelnr.

4314 007 1003

SÆT - SKRUE MED MØTRIK

Artikelnr.

4314 007 1054

Til træboring, værktøjsfri 
(Ikke illustreret)
Artikelnr.

4314 007 1000

Til træboring, med nøgle 
(Ikke illustreret)
Artikelnr.

4314 007 1004

Bærehåndtag
Praktisk tilbehør til  
STIHL BT 45. Ideelt til  
at bære maskinen.

Artikelnr.

4314 710 9000

125,-

BETONSAV, SKÆREMASKINER  
OG JORDBOR
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Flydende  
kærlighed til 
dine maskiner. 
Dråbe for  
dråbe.
ƒ

266 Brændstoffer og 

smøremidler til 

2-takts motorer

270 Brændstoffer og 

smøremidler til 

4-takts motorer

271 Rengøringsmidler

272 Tilbehør til  

forbrugsstoffer

14
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Brændstoffer 
og smøremidler 
til 2-takts  
motorer
ƒ

•  Brændstoffer og smøremidler af høj 
kvalitet, der giver optimal ydelse

•  Optimale smøreegenskaber

•  Forbrænding næsten uden restprodukter

•  Særlig miljøvenlig

MotoMix
  

Færdigblandet brændstof (1 : 50) til alle STIHL 2-takts og 4-MIX  
motorer, optimal effektudvikling, bedste koldstartsegenskaber, 
maks. acceleration i hele omdrejningsområdet, bedste drifts-
egenskaber også ved pludseligt skiftende belastning. Med kvali-
tetsolien STIHL HP Ultra til fremragende motor smøring og højeste 
renhed, fuldsyntetisk og biologisk nedbrydelig, til optimal ydeevne 
og lang levetid. Indeholder ikke etanol, stort set ingen olefiner eller 
aromater, bruger- og motorvenlig med begrænsede emissioner. 
Lang lagerholdbarhed på mindst 2 år. Pålidelig høj ydeevne fra sam-
me leverandør – STIHL 2-takts/4-MIX motorer og STIHL MotoMix 
er afstemt efter hinanden, og alle anvendelsesområder, man kan 
forestille sig, kontrolleres under omfattende tests. Få dagsprisen 
hos din STIHL forhandler.

1 l 

Artikelnr. 9999 802 0001 ①

5 l

Artikelnr. 9999 802 0005 ①

25 l

Artikelnr. 9999 802 0025 ①

208 l fat

Artikelnr. 9999 802 0200 ①

Tilbehør: 
Automatisk  
hældetud til 
benzin
Til enkel tankning af maski-
nerne uden overfyldning.  
Til STIHL kombidunk,  
passer til alle tankåb ninger 
Ø >23,5 mm.

Artikelnr.

0000 890 5005

125,-

Tilbehør: 
Hældestuds  
til enkeltbe-
holder
Til let, ren dosering og  
omhældning. Høj gennem-
strømningsmængde.  
Til STIHL MotoMix 25 l.

Artikelnr.

7001 881 0203

85,-
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① Priser oplyses hos forhandleren ② Se i betjeningsvejledningen til den pågældende maskine + Egnet
++ Velegnet
+++ Meget velegnet
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Totaktsmotorolie

HP Super ++ +++ +++ ++ ja
Begrænset røgudvikling,  fremragende  

blandeegenskaber Top-motorolie, der sikrer lang levetid

HP Ultra +++ +++ +++ +++ ja
Biologisk nedbrydelig,  

askefri forbrænding
Den bedste STIHL motorolie til  

renhed og lang levetid på motoren

2-takts-
motorolie  
HP Super
Delsyntetisk „Low-Smoke-
olie“ udviklet specielt til  
STIHL motorer. Fremragen-
de startegenskaber og ren 
forbrænding med begrænset 
røgudvikling. JASO-FD,  
ISO-L-EGD, blandingsfor-
hold 1 : 50.

100 ml (til 5 l)

Artikelnr.

0781 319 8052 ①

1 l (til 50 l), doseringsflaske

Artikelnr.

0781 319 8054 ①

2-takts-
motorolie  
HP Ultra
Fuldsyntetisk olie til 
længerevarende drift med 
maksimale krav til motoren. 
Fremragende smøre- 
egenskaber, forbrænding 
med få restprodukter, over 
60 % biologisk nedbrydelig  
(i henhold til OECD 301 B), 
særligt lavt svovlindhold, 
JASO-FB, ISO-L-EGB,  
blandingsforhold 1 : 50. 
Egnet til alle STIHL motorer, 
især STIHL 4-MIX® motorer.

100 ml (til 5 l)

Artikelnr.

0781 319 8060 ①

1 l (til 50 l), doseringsflaske

Artikelnr.

0781 319 8061 ①

Tip fra 
fagmanden

STIHL MOTOROLIE

De bedste smøreegen-
skaber og største 
renhed. Det er de 
vigtigste udviklings-
målsætninger for alle 
STIHL motorolier. Et 
stempel ser nærmest 
ubrugt ud i STIHL 
testlaboratorium også 
efter flere hundrede 
driftstimer med konse-
kvent brug af HP Ultra 
(se illustration). 

500 timer med HP Ultra

Påfyldnings-
system til 
STIHL 5 l  
dunke
Til nem tankning direkte  
fra STIHL MotoMix og  
Moto4Plus 5 l dunke.  
Fleksibel, med mulighed  
for udvidelse.

Artikelnr.

7001 881 8800

105,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Priser oplyses hos forhandleren

Savkædeolie 
SynthPlus
Delsyntetisk, højtydende 
smøremiddel imod slitage  
og paraffindannelse ved læn-
gere tids stilstand. Flydende 
ned til –25 °C, med fersk olie 
af høj kvalitet.

1 l

Artikelnr.

0781 516 2000 ①

5 l

Artikelnr.

0781 516 2002 ①

20 l 

Artikelnr.

0781 516 2004 ①

BioPlus  
kædeolie

    

Særlig miljøvenlig olie på 
plantebasis, med fremragen-
de smøre- og vedhæftnings-
egenskaber. Hurtigt bio-
logisk nedbrydelig, officiel 
miljøanerkendelse med  
EU-Blomsten, testet efter 
OECD 301 B.

1 l

Artikelnr.

0781 516 3001 ①

5 l

Artikelnr.

0781 516 3004 ①

20 l 

Artikelnr.

0781 516 3007 ①

Taphane til  
savkædeolie
Til let, ren dosering og  
omhældning.

Taphane til 20 l savkædeolie

Artikelnr.

0000 881 0119

125,-

NYHED

Multioil Bio
Alsidig multifunktionsolie. 
Kan anvendes som smøre-
middel (f.eks. i GTA 26), som 
rengøringsmiddel, korrosi-
onsbeskyttelse, rustbeskyt-
telse og krybeolie. Kan ikke 
anvendes som kædeolie til 
MS. Olien er sammensat 
på en miljøvenlig måde, da 
den er fremstillet af 90 % 
bæredygtige råstoffer og er 
90 % biologisk nedbrydelig. 
Naturoliebaseret, hærder 
ikke.

50 ml

Artikelnr.

0782 516 8500 ①
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Savkædeolier

SynthPlus Syntetisk og mineralsk Rigtig god Højtydende olie 7 år −25 °C

BioPlus Planteolie God Miljøvenlig, biologisk nedbrydelig 4 år −20 °C
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Superlub FS
Højtydende gearfedt til 
smøring af STIHL trimmere 
og kratryddere.

Tube, 80 g

Artikelnr.

0781 120 1117

70,-

Tube, 225 g

Artikelnr.

0781 120 1118

145,-

Multilub
Universalfedt til alle STIHL 
hækkeklipper- og elsavgear.

Tube, 80 g

Artikelnr.

0781 120 1109

70,-

Tube, 225 g

Artikelnr.

0781 120 1110

145,-

Driftssikker,  
stærk og ren.

Vi ved hvad en motor har brug for: Med vores lange  
erfaring og viden om motorer og brændstoffer, arbejder 
vi i vores udvikling af fedt, olie og brændstof på at opnå 

 
 
 
optimale resultater for menneske, maskine og miljø.  
Konkret betyder det – Høj effekt kombineret med  
minimal slitage og lavt udslip af skadelige stoffer.

STIHL PRAKTISK TEST
Gennem en række ude-af-huset-tests  
bliver STIHL udstyret gennemtestet  
under de mest realistiske driftsforhold.

STIHL UDVIKLING
Der er mere end 500 personer,  
der arbejder i vores moderne  
udviklingsafdeling og laboratorium.

STIHL TESTANLÆG
Alt STIHL udstyr skal gennem  
omfattende test- og langtidsprøvning 
på vores mere end 100 testanlæg.

· 
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Fedtpresse
Til præcis smøring.

Artikelnr.

1108 890 2500

95,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Brændstoffer 
og smøremidler 
til 4-takts  
motorer
ƒ

• Problemfri brug af maskinerne 

•  Perfekt smøring af alle komponenter 
med et lavt forbrug

•  Særlig miljøvenlig

Moto4Plus
Specialudviklet maskinbenzin til små STIHL 4-takts motorer. Inde-
holder ikke etanol, stort set ingen olefiner eller aromater, bruger- 
og motorvenlig med begrænsede emissioner. Lang lagerholdbarhed 
på op til 5 år. Pålidelig høj ydeevne fra samme leverandør – små 
STIHL 4-takts motorer og STIHL Moto4Plus er afstemt efter hinan-
den, og alle anvendelsesområder, man kan forestille sig, kontrolleres 
under omfattende tests. Få dagsprisen hos din STIHL forhandler.

1 l 

Artikelnr. 9999 804 0001 ①

5 l

Artikelnr. 9999 804 0005 ①

25 l 

Artikelnr. 9999 804 0025 ①

208 l 

Artikelnr. 9999 804 0200 ①

SAE 30
Motorolie med høj ydeevne 
til alle anvendelsesforhold 
inden for havearbejde. Med 
basisolie og additiver af høj 
kvalitet til perfekt smøring 
med et lavt forbrug, 
API SJ/CF.

600 ml

Artikelnr.

0781 309 2002 ①
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① Priser oplyses hos forhandleren

Rengørings-
midler
ƒ

•   Afstemte formler til alle rengørings-
opgaver 

•  Optimal beskyttelse mod korrosion

•  Effektivt smøremiddel til forskellige  
anvendelsesområder

Superclean
Spray med dobbeltfunktion: 
Opløsning af harpiks og 
snavs, samtidig smøremiddel 
og korrosionsbeskyttelse.  
Til skæreudstyr, hække-
klipperknive og motorsave.

Spraydåse, 300 ml

Artikelnr.

0782 420 1002

110,-

Multispray
Multifunktionsolie til  
smøring, frigørelse af snavs 
og fastsiddende dele, som 
korrosionsbeskyttelse,  
kontaktspray og krybeolie.

Spraydåse, 400 ml

Artikelnr.

0730 411 7000

80,-

Varioclean
Specialrensemiddel til  
opløsning og fjernelse af  
rester af bioolie samt til  
rengøring af huse og STIHL 
HD2-filtre (sorte), trådfiltre 
(sølvfarvede) og PA-filtre 
(hvide).

Sprøjteflaske, 500 ml

Artikelnr.

0000 881 9400

100,-

Dunk, 5 l

Artikelnr.

0000 881 9409

355,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Tilbehør til 
forbrugs-
stoffer
ƒ

•  Nemmere transport af forbrugsstoffer

•  Ren påfyldning af maskinerne

•  Pålideligt udstyr til professionelle og 
private brugere

Benzindunk
Praktisk benzindunk. 

5 l, orange

Artikelnr.

0000 881 0200

100,-

Kombidunk, 
orange   
standard
Dobbeltbeholder til 5 l 
brændstof og 3 l kædeolie. 
Med UN-godkendelse.

Artikelnr.

0000 881 0113

325,-

Kombidunk, 
orange prof
Professionel udførelse med 
to ekstra rum til værktøj og 
påfyldningssystem (værktøj 
og påfyldningssystem  
medfølger ikke).

Artikelnr.

7001 881 0101

510,-

Tilbehør: 
Påfyldnings-
rør 
(SE OVENSTÅENDE ILLUSTRATION)

Sort, med låg, til savkæde-
olie. Passer til alle STIHL 
kombidunke.

Artikelnr.

0000 881 0128

85,-

Tilbehør: 
Påfyldnings-
rør 
(IKKE ILLUSTRERET)

Sort, fleksibelt, til brændstof. 
Passer til alle STIHL  
kombidunke 5 / 3 l.

Artikelnr.

0000 881 0116

60,-

KOMBIDUNK, 
ORANGE, LILLE
Lille dobbeltbeholder til 3 l 
brændstof og 1,5 l savkæde-
olie. Med UN-godkendelse, 
inkl. udløbsrør, dunken 
passer til STIHL påfyldnings-
systemer.

Artikelnr.

0000 881 0124

180,-

Tilbehør: 
Påfyldnings-
rør 
(SE OVENSTÅENDE ILLUSTRATION)

Sort, fleksibelt, til brændstof. 
Passer til alle STIHL  
kombidunke 5 / 3 l.

Artikelnr.

0000 881 8804

85,-
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① Priser oplyses hos forhandleren

Kombidunk, 
transparent 
standard
Dobbeltbeholder til 5 l 
brændstof og 3 l savkæde-
olie. Inkl. hældestuds  
og to rum til værktøj.  
Med UN-godkendelse.

Artikelnr.

0000 881 0123

325,-

Kombidunk, 
transparent 
prof
Professionel udførelse med 
to ekstra rum til værktøj, 
hældestuds og påfyldnings-
system til brændstof og 
savkædeolie.

Artikelnr.

7001 200 0001

510,-

Tilbehør: 
Påfyldnings-
rør 
(SE OVENSTÅENDE ILLUSTRATION)

Sort, med låg, til savkæde olie. 
Passer til alle STIHL  
kombidunke.

Artikelnr.

0000 881 0128

85,-

Tilbehør: 
Påfyldnings-
rør 
(IKKE ILLUSTRERET)

Sort, fleksibelt, til brændstof. 
Passer til alle STIHL  
kombidunke 5 / 3 l.

Artikelnr.

0000 881 0116

60,-

Holder
Til praktisk opbevaring af  
påfyldningssystemet. Til 
kombidunken Standard og 
den lille udførelse 3 l/1,5 l.

Artikelnr.

0000 881 0126

50,-

Til praktisk opbevaring af 
værktøj. Til kombidunken 
Standard.

Artikelnr.

0000 881 0127

45,-

Automatisk 
hældetud til 
savkædeolie
Til enkel tankning af maski- 
n erne uden overfyldning.  
Til alle tankåbninger 
Ø > 23,5 mm.

Artikelnr.

0000 890 5004

125,-

Automatisk 
hældetud til 
benzin
Til enkel tankning af maskin-
erne uden overfyldning.  
Til STIHL kombidunk.  
Passer til alle tankåbninger 
Ø > 23,5 mm.

Artikelnr.

0000 890 5005

125,-

Låg til  
kombidunke
(IKKE ILLUSTRERET)

Låg til kombidunke orange 
og transparent.

Artikelnr.

0000 881 0115

50,-

Tændrør
Tændrør til STIHL maskiner. 
Kontakt din nærmeste  
forhandler og få den rette 
vejledning.

Bosch WSR6F

Artikelnr.

1110 400 7005 ①

NGK BPMR7A

Artikelnr.

0000 400 7000 ①

Bosch USR7AC

Artikelnr.

0000 400 7009 ①

NGK CMR6H

Artikelnr.

0000 400 7011 ①

PÅFYLDNINGS-
SYSTEM TIL 
STIHL 5 L  
DUNKE
Til nem tankning direkte  
fra STIHL MotoMix og  
Moto4Plus 5 l dunke.  
Justerbar og fleksibel.

Artikelnr.

7001 881 8800

105,-
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LIGGER GODT I 
HÅNDEN. GIVER 
DIG EKSTRA 
KRÆFTER.
ƒ

276  Håndværktøj og 

skovtilbehør

15
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Vægt uden batteri, MED SKÆREUDSTYR ⑤ SymbolforkLAring på side 335
② K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 db(a) ⑥ kan leveres fra foråret 2020
③ K-værdi iht. Rådets direktiv 2006/42/EG = 2,0 m/s2 ⑦ VÆGT MED BATTERI OG SKÆREUDSTYR, UDEN LADER
④ Pris uden batteri og LAder
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BATTERIHÅNDSAV

GTA 26 NYHED ⑥ GA01 011 6908 895,- ④ 10,8 1,2 ① 77,0 2,9 / 2,8

GTA 26 KOMPLET
med As 2 + Al 1 NYHED GA01 011 6918 1.195,- 10,8 1,45 ⑦ 77,0 2,9 / 2,8

Side

268
MULTIOIL BIO

Miljøvenlig og  
samtidig alsidigt  
anvendelig, f.eks.  
til kædesmøring  
på GTA 26.

Passende LITHIUM- 
ION-BATTERIER og  
yderligere tilbehør

FINDES FRA SIDE 8

NYHED – KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020

gta 26
 ⑤

10,8 V • 1,2 kg ①

Alsidigt anvendelig batterihåndsav. Til beskæring af træer og  
buskads, til findeling af grene og til byggeri med træ. Med 
1/4“-PM3-savkæde, der giver høj skæreeffekt og kraftfulde snit. 
Skridsikkert betjeningsgreb for perfekt ergonomi. Værktøjsfri  
kædeudskiftning, fleksibel beskyttelseskappe til sikkert arbejde, 
med ladetilstandsindikator. GTA 26 fås i sæt eller som individuel 
enhed. 

Indeholdt i sæt:

1 Lithium-Ion-batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V 
1 standardladeapparat AL 1 
1 Light sværd, 10 cm 
1 1/4" PM3-savkæde  
1 Multioil Bio, 50 ml 
1 transporttaske sort/orange med øjer til vægmontage

NYHED – KAN LEVERES FRA FORÅRET 2020 
GTA 26 UDEN BATTERI OG LADER, INKL. MULTIOIL BIO 50 ml
Sværdlængde  10 cm

895,-Artikelnr. GA01 011 6908

GTA 26 KOMPLET SÆT

SVÆRDLÆNGDE  10 cm

1.195,-Artikelnr. GA01 011 6918
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①  Du kan finde flere oplysninger om bypass-  
og amboss-snit i ordlisten på side 343

②  Beskæring af vinstokke
③  Formbeskæring, foryngelsesbeskæring og regulær beskæring
④  Beskæringsopgaver (pLAnter og blomster)
⑤  Beskæringsopgaver (buske og hække)
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Bypass havesakse ①

PG 20   

0000 881 3637 270,- 22 240 25 ++ ++ ++ +++ Bidetangskærv,  
enhåndslukning

PG 30   

0000 881 3638 355,- 22 255 25 +++ +++ ++ +++
Bidetangskærv,  
enhåndslukning,  

saftrille

Amboss havesakse ①

PG 25   

0000 881 3639 220,- 20 260 15 + +++ + ++ Enhåndslukning

BYPASS GRENSAKSE ①

Pb 10   

0000 881 3669 560,- 60 1.000 35 – +++ +++ ++ ++
Trækkende skær,  

ledskånende dæmper,   
holderiller på modklingen

pb 30   

0000 881 6500 850,- 83 1.695 50 – +++ +++ ++ +++
Trækkende skær,  

ledskånende dæmper,   
holderiller på modklingen
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Bæltetaske
Til STIHL beskæresakse  
PG 20, PG 30 og PG 25.  
Læder, sort. 

Artikelnr.

0000 881 3644

320,-

Klapsav 
PR 16
16 cm savklinge, 160 gr, 
gren-Ø op til 65 mm.  
Til hurtig og præcis savning. 
3-sidet Japan-fortanding,  
impulshærdet, forkromet 
stål, konisk savklingeform, 
ergonomisk 2-komponent-
greb, klapbar savklinge,  
korrosionsbeskyttet.

Artikelnr.

0000 881 8700

200,-

Slibe- og 
hvæssesten
Til grensakse, havesakse, 
hæksakse samt finslibning  
af segl, afbarkere og økser. 
To sider, en grov- og finkor-
net. Kan anvendes med olie 
og vand.

Artikelnr.

0000 881 6001

100,-

3-i-1  
slibeværktøj
Kan bruges til gren- og 
havesaks, økse, kniv og hus-
holdningssaks. Ergonomisk 
design for brugervenlighed 
og et professionelt slibere-
sultat. Ikke egnet til ASA 65 
og ASA 85. 

Artikelnr.

0000 881 9801

200,-

Teleskopsav PR 40 CT
  

Professionel sav til teleskopstænger i høj kvalitet. Hårdtforkromet 
kulstål, højtydende slibning med åbningsslidser imod fastklemning.  
Bark kniven forhindrer barkafrivning, trækkrogen holder saven i 
snittet. Med hylster til sikker opbevaring.

Artikelnr. 0000 881 4141 1.210,-

Teleskopsav til  
Teleskopstang 320 cm
40 cm, ca. 400 g. Afgreningssav af høj kvalitet. Hårdtforkromet 
savklinge med åbningsslidser, trækkrog, stødkniv til barkskæring.

Artikelnr. 7001 881 6300 355,-

Teleskopstang 456 cm

  

184 – 456 cm. Ekstremt stabil, oval aluminiumsstang med klemme-
greb og låse anordninger til trinløs længdeindstilling. Sikker belast-
ningsstilling. Lang kuldeisolering i gummi for et stabilt greb.

Artikelnr. 0000 881 4113 1.870,-

Teleskopstang 320 cm

  

175 – 320 cm, trinløst indstillelig. Til opgaver i op til ca. 5 m højde.  
Todelt, kraftigt aluminiumrør Ø 30 mm/27 mm. Robust, brugervenlig 
centerspændeanordning i stål, gummibelagt greb.

Artikelnr. 7001 881 6400 555,-
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Dreje-/flæk-
kekile i  
aluminium

  

22 cm, 920 g. Maksimal 
flækkevirkning med snoet 
form. Styrespor og gribe-
ribber til særligt effektivt 
greb i frosset træ, smedet 
og med enorm stabilitet i 
kombination med lav vægt, 
rund slagflade.

Artikelnr.

0000 881 2221

345,-

Sappie
  

35 cm, 500 g. Til løftning og 
anbringelse af brændetræ, 
mindre træstammer og  
træskiver. Askeskaft.

Artikelnr.

0000 881 2800

380,-

Fælde- og 
flækkekiler  
i aluminium

  

Tilbageholdelsesmodhager, 
føringsgrat, glat kileside til 
enkel anbringelse af endnu 
en kile i fældesnittet, alumi-
niumlegering af høj kvalitet.

24 cm, 800 g

Artikelnr.

0000 881 2223

295,-

Fælde- og 
flækkekiler i 
kunststof

  

Slagfaste selv ved lave tem-
peraturer. Polyamid, kilens 
overfladestruktur forhindrer, 
at den kan springe ud, i tre 
længder til mellemkraftigt 
og kraftigt træ samt med 
forstørret kilevinkel. Længde 
12 cm til små træer, 19 cm til 
mellemstort træ, 24 cm til 
kraftigt træ. 

12 cm

Artikelnr.

7001 881 2200

55,-

19 cm

Artikelnr.

0000 881 2212

85,-

24 cm

Artikelnr.

7001 881 2201

170,-

Grensave
Til hurtig og præcis savning. 
3-sidet Japan-fortanding, 
impulshærdet, forkromet 
stål, konisk savklingeform, 
ergonomisk softgreb, 
korrosionsbeskyttet, hylster 
til montage i begge sider for 
venstre- og højrehåndede.

Med lige savklinge til 
universel brug i have- og 
landskabsarbejde samt til 
bygge- og anlægsarbejde.

PR 24
24 cm, 305 g, gren-Ø op til 100 mm
Artikelnr.

0000 881 8701

440,-

PR 33
33 cm, 370 g, gren-Ø op til 150 mm
Artikelnr.

0000 881 8702

460,-

Med krum savklinge for 
savning uden tryk, f.eks.  
ved træbeskæring.

PR 27 C
27 cm, 358 g, gren-Ø op til 120 mm
Artikelnr.

0000 881 8703

580,-

PR 33 C
33 cm, 391 g, gren-Ø op til 150 mm
Artikelnr.

0000 881 8704

605,-

Aluminium- 
sappie

  

70 cm, 580 g. Til rygskå-
nende flytning og løftning 
af mindre træstammer og 
træstykker. Højstyrke-alu-
miniumlegering med kunst-
stofgreb. Sikker fastholdelse 
med ekstra krog i enden af 
grebet.

Artikelnr.

0000 881 2805

1.045,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Løftekrog 
FZ 10

  

Til trækning af træstammer. 
Nem at hugge fast i stam-
men takket være slebet 
spids. Hærdet kvalitetsstål, 
komfortgreb.

Artikelnr.

0000 881 2907

185,-

Tømmersaks  
FP 20

  

20 cm åbning. Til flytning 
af træ med vinklet komfort-
håndtag. Hærdede spidser.

Artikelnr.

0000 881 3005

320,-

YDERLIGERE tilbehør

SOM SLIBESÆT OG FILE TIL SAVKÆDER 
FINDES FRA SIDE 82

Brydejern
  

Får træet til at vælte over 
brudpunktet i den tiltænkte 
retning, med vendekrog til 
drejning af træstammer.  
I specialstållegering. 

76 cm, ca. 1.800 g

Artikelnr.

0000 881 2701

455,-

130 cm, ca. 3.400 g

Artikelnr.

0000 881 2700

660,-

Ryddeøkse
Praktisk ryddeøkse med 
udskifteligt knivblad.

Ryddeøkse

Artikelnr.

0000 881 3505

335,-

Knivblad

Artikelnr.

0000 881 3506

95,-

Tømmersakse
20 cm åbning. Tømmersaks, 
kan også anvendes som 
vendekrog. Håndtag og 
håndbeskyttelse i plast.

Artikelnr.

0000 881 3001

280,-

SPÆNDBJØRN
12"

Artikelnr.

7001 881 3700

280,-

Tømmersaks
  

29 cm åbning. Vinklet hånd-
greb med et optimalt ergo-
nomisk greb ved trækning.

Artikelnr.

7001 881 3600

455,-

Tømmersaks, 
lang

  

70 cm. Lang, hærdet tøm-
mersaks, med stor åbning, 
29 cm, til bevægelse af træ. 
Ergonomisk udformet,  
kunststofbelagt greb, der 
sikrer bekvemt arbejde.

Artikelnr.

7001 881 3000

635,-

Slag-
brydejern
53 cm, 1.000 g. Kraftigt 
slagbrydejern med blyklump, 
der giver ekstra kraft. 

Artikelnr.

7001 881 2700

450,-
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+ Egnet +++ Fremragende egnet ① Inkl. 300 g skaftbeskyttelsesmuffe ② Med sømudtrækker
++ Bedst – Anbefales ikke
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Classic

Kort skovøkse AX 6

0000 881 1969 335,- 40 600 Ask + – + – – –

Skovøkse AX 10

0000 881 1971 510,- 60 1.000 Ask ++ + + – – –

Flækøkser 
Optimalt resultat med beskeden kraftindsats takket være det kileformede hoved.

Flækøkse AX 28 CS

0000 881 2014 1.025,- 80 2.800 ① Hickory + – +++ +++ – +

Tradition

Skovøkse AX 12 T

0000 881 1967 840,- 70 1 200 Ask ++ ++ ++ – – –

Flækøkse AX 28 T

0000 881 1968 1.025,- 85 2 750 Ask + + ++ +++ + ++

High-Tech

Kort skovøkse AX 6 P ②

0000 881 6801 590,- 37 640 Polyamid ++ – + – – –

Skovøkse AX 15 P

0000 881 6701 930,- 73 1.450 Polyamid ++ ++ ++ + – –

Flækøkse AX 20 PC

0000 881 6602 1.055,- 75 1.950 Polyamid + + +++ ++ – +
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Skovmålebånd
  

Automatic:  
Oprulleautomatik, metalhus.

Længde 15 m

Artikelnr.

0000 881 0800

380,-

Længde 20 m

Artikelnr.

0000 881 0804

420,-

Markerings-
sprays ECO

  

500 ml spraydåse. God, 
frostsikker og miljøvenlig 
langtidsmarkeringsfarve  
med intensivt lyspigment 
og god dækkeevne.  
Bindemiddel 100 % biologisk 
nedbrydeligt, permanent 
synligt også på fugtige og 
frosne underlag, næsten 
lugtfri og god rækkeevne.

Farve Artikelnr.

0000 881 1787

0000 881 1789

0000 881 1790

0000 881 1791

0000 881 1792

0000 881 1793

75,-

Markerings-
kridt
12 cm længde. Til tørt og 
fugtigt træ. Den stærke 
pigmentering giver optimal 
kraftig farve samt optimal 
lys- og vejrresistens. Høj 
brudstyrke.

FARVE Artikelnr. 

0000 881 1504

100,-

Værktøjs-
læderrem
4 cm bred, 125 cm lang.  
Ekstremt robust, ca. 3 mm 
tykt oksekernelæder med 
lang holdbarhed. Lukkes 
med enkelt dorn.

Farve Artikelnr. 

7001 881 0500

125,-

Diameterlære
Til bestemmelse af diameter 
på træstammer.

Målelængde 32 cm

Artikelnr.

0000 881 0910

205,-

Målelængde 50 cm

Artikelnr.

7001 881 0900

255,-

Kridtholder
Udførelse i signalfarve.  
Kridtklemme i metal,  
slagfast og ekstremt robust 
kunststofhus (ABS), til kridt 
med Ø 11 – 12 mm.

Artikelnr.

0000 881 1602

105,-

Spændebånd

900 kg, 5 m, sort

Artikelnr.

7001 882 5802

95,-

Markerings-
bånd
2 cm bredt, 65 m rulle- 
længde. Af brudsikkert papir, 
miljøvenligt.

Farve Artikelnr.

0000 881 1700

0000 881 1701

0000 881 1702

0000 881 1703

0000 881 1704

0000 881 1705

25,-

Vejl. udsalgspris inkl. moms

Reparations-
tang til  
målebånd
Inkl. 500 nitter. 

Artikelnr.

0000 881 0880

765,-

Markerings-
bånd
(IKKE ILLUSTRERET)

65 m rulle-længde. Af brud-
sikkert papir, miljøvenligt.

Farve Artikelnr.

7001 881 1700

7001 881 1701

7001 881 1702

30,-

Spændebånd

3.000 kg, 5 m, orange

Artikelnr.

7001 882 5800

125,-

Spændebånd

5.000 kg, 8 m, blå

Artikelnr.

7001 882 5801

245,-

Rygbeskytter
Rygbeskytter til montering 
i bæltet. 

Artikelnr.

7001 881 0600

85,-

HÅNDVÆRKTØJ OG SKOVTILBEHØR284



Side

64
LASER 2-I-1

Til effektiv styring af 
fælderetning og som 
tidsbesparende opskæ-
ringshjælpemiddel ved 
savning af brænde.

Laser 2-i-1 
med holder
Fælderetningsindikator og 
opskæringshjælpemiddel 
i ét. Til tilskæring af korte 
træstykker uden besværlig 
opmåling, som fælde-
retnings indikator til kontrol  
af snit og fælderetning. 
Demonstrationsvideo på 
DVD medfølger. Passer til 
motorsav MS 171 – MS 291 
(ikke modeller med elektrisk  
håndtagsvarme, W).

Artikelnr.

7001 200 0017

830,-

KOMBIHYLSTER
Kombihylster til saks og krog 
med målebåndsholder. 

Artikelnr.

7001 881 0502

100,-

Kombihylster
Kombihylster med integreret 
kileholder.

Artikelnr.

7001 881 0503

100,-

Kombihylster
Kombihylster til brydejern.  

Artikelnr.

7001 881 0504

100,-

Kombihylster
Kombihylster til værktøj og 
førstehjælp.

Artikelnr.

7001 884 2800

145,-
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GENNEMFØRT 
FUNKTIONEL. 
OG SIKKER.
ƒ

289 Sikkerhedstøj –  

når der arbejdes  

med motorsav

300 Sikkerhedstøj –  

når der arbejdes  

med andre maskiner 

end motorsav

302 Advarselstøj

304 Regn- og  

funktionstøj

307 Mål og størrelser

309 Sikkerhedssko uden 

skæreindlæg

310 Sikkerhedsstøvler 

med skæreindlæg

312 Hoved- og ansigts-

beskyttelse samt 

arbejdshandsker
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Vær opmærksom på, at ikke alle produkternes egenskaber er anført her. Kun de vigtigste er beskrevet på denne side.  Yderligere forkLAringer og anvisninger 
fremgår fra side 334 og på internettet på adressen www.stihl.dk.

Mere om personligt 
sikkerhedsudstyr 
ƒ

04 God pasform

03 Brugervenlig

05 Høj 
sikkerhed

01 Vejrbestandig 
og åndbar

05 Høj 
sikkerhed

Teknik

01  AVANCEREDE HIGHTECH-FIBRE 
Vi har udviklet vores egne materialer, der yder en høj grad af 
beskyttelse imod torne, vand, blæst og kulde, uden at gå på 
kompromis med åndbarheden og bærekomforten. Certificerin-
gen iht. Oeko-Tex® Standard 100 garanterer, at materialerne er 
skånsomme mod huden.

02  GENNEMTÆNKT KONCEPT  
Funktionsbeklædning med gennemtænkte svar på brugernes 
krav – f.eks. individuelt regulerbare ventilationsåbninger, robust 
specialstof på udsatte steder, bl.a. knæ og albuer, og patentan-
meldte innovative løsninger til specialanvendelser. 

Komfort

03  PLEJE OG BÆREKOMFORT 
STIHL skærebeskyttelsestøj kan endda vaskes ved 60 grader 
og centrifugeres ved maks. 400 omdr./min. Dermed kan olie 
og harpiks lettere fjernes. De anvendte materialer tørrer hur-
tigt og sørger med elastiske fibre for optimal bærekomfort. De 
testede materialer lever op til Økotexstandard 100 i forhold til 
skånsomhed over for huden.

04  OMFATTENDE UDVALG AF STØRRELSER  
FRA STIHL 
Vælg mellem behagelige og kropsnære pasformer. Tøjet  
i topklassen passer også særligt godt til kvinder. Desuden  
fås udvalgte bukser efter specialmål -– ADVANCE X-Flex,  
ADVANCE X-Light, ADVANCE X-TREEm og Protect MS.

02 Praktisk

PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR288



①  Kædehastighederne under test kan ikke overføres 1: 1 til virkelige  
forhold. (KLAssifikationerne tager ikke højde for en motorsavs  
maksimale kædehastighed.)

②  Du kan finde yderligere forkLAringer om skæreindlægsområder  
i sikkerhedstøj på side 343
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Skærebeskyttelseskategorier iht. EN 381

Beskyttelsesniveau /  
klasse 0 (  16 m/s ①)

– – – – ⬤

Beskyttelsesniveau /  
klasse (  20 m/s ①) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Beskyttelsesniveau /  
klasse (  24 m/s ①) ⬤ ⬤ – – –

Beskyttelsesniveau /  
klasse (  28 m/s ①)

– – ⬤ – –

Sikkerhedstøj - 
når der  
arbejdes med 
motorsav
ƒ

•  Til skovarbejdere, arborister,  
skov- og grundejere,  
brændesankere

•  Til optimal beskyttelse ved arbejde  
i skoven og med træer

•  Behagelig bærekomfort takket være  
innovative materialer og omhyggelig  
forarbejdning

Godkendelse og kontroller:  
KWF anbefaler sikkerhedsklasse 1. Tøjet med  
skæreindlæg lever op til EU-forordning 2016/425  
og opfylder CE-kategori 3 ②.
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Sikkerhed

05  SKÆREINDLÆG OG ADVARSELSFARVER 
Eksklusivt udviklede skæreindlæg giver også god beskyttelse i 
ekstra let tøj. Kontrolleret iht. omfattende interne forskrifter og 
ved løbende produktafprøvninger på de strengeste certifice-
rede, europæiske institutter. Hertil kommer nære samarbejder 
med og regelmæssige kontrolbesøg hos vores europæiske 
leverandører gennem mange år. En højtsiddende orange 
advarselsdel og reflekterende elementer sørger for, at du ses, 
selvom du arbejder under ringe lysforhold. Yderstofferne sikrer 
en meget høj grad af UV-beskyttelse.

BEMÆRK!

Der er ikke noget personligt sikkerhedsudstyr, der kan 
give en fuldstændig beskyttelse mod personskade. Det 
er ikke en erstatning for den rigtige og sikre arbejds-
teknik. Læs og overhold derfor altid brugsanvisnin-
gerne til sikkerhedsudstyret og motorredskaberne, og 
følg gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker.



Vejl. udsalgspris inkl. moms

Sikkerhedsoverall  
CLASSIC

     

Slidstærk sikkerhedsoverall med vand- og smudsafvisende materiale. 
CLASSIC sikkerhedsoveralls leveres med skæreindlæg med 6 lag, 
der giver lettere og mere behagelige bukser. Sikkerhedsoverall 
leveres med Signalorange seler. Farve: sort/grå.

SIKKERHEDSOVERALL, SIKKERHEDSKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)
Størrelse  40 – 64 ①

1.465,-Artikelnr. 7001 883 4340 – 7001 883 4364

MODELSERIE CLASSIC

Skovarbejdertøjet i modelserien CLASSIC giver god 
beskyttelse og har lang holdbarhed. En serie for alle 
som arbejder med motorsav.

Skovjakke  
CLASSIC
Skovjakke i meget slidstærkt vand- og smudsafvisende materiale. 
Signalorange på skuldre, brystet og ærmerne. Praktiske lommer, 
ventilation hen over ryggen. Farve: sort/orange/grå.

Størrelse  42 / 44 – 62 / 64

985,-Artikelnr. 7001 883 0444 – 7001 883 0464

CLASSIC  
Skovjakke  
EN 471
se side 303
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..  DET SIDSTE TAL I ARTIKELNUMMERET ANGIVER STØRRELSEN. SE SIDE 308

① Fås i de ulige størrelser D100 – D112

Sikkerhedsbukser  
FUNCTION Ergo

     

Af særligt robust materiale for lang holdbarhed. Moderne og 
attraktivt design. Farve sort og signalorange, elastiske indlæg, 
ventilations lynlåse til lufttilførsel, knæforstærkninger, refleksindsatser 
for god synlighed, fleksible lommer, to forlommer med lynlåse. Farve: 
Signalorange/sort.

SIKKERHEDSBUKSER, SIKKERHEDSKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)
Størrelse  S – 3XL

1.005,-Artikelnr. 0088 342 1103 – 0088 342 1108

Sikkerhedsbukser  
FUNCTION Universal

     

Åndbart materiale med stor bærekomfort, i farverne antracit, sort 
og signalorange. Godkendt skæreindlæg i henhold til EN 381, 
bevægelsesfrihed på sædet og i skridtet, nyrebeskyttelse og torne-
beskyttelse både på den forreste og bageste del af buksebenene. 
Ventilationsmateriale på baglåret.

SIKKERHEDSBUKSER, SIKKERHEDSKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)
Størrelse  XS – 3XL

705,-Artikelnr. 0088 342 1502 – 0088 342 1508

Modelserien FUNCTION

Skovarbejdstøjet i modelserien FUNCTION er udviklet 
specifikt til begyndere og lejlighedsvise brugere.  
Det byder på godkendte skæreindlæg og en masse 
praktiske løsninger, såsom alsidige lommer og komfor-
table ventilationsåbninger.

PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR 291
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

SIKKERHEDSBUKSER DYNAMIC
    

Forside yderst robust og modstandsdygtig med Beaver Extrem.  
Fås i farven antracit og signalorange, knæene er forbøjede og  
dobbeltforstærkede, materialet er åndbart og torne afvisende. 

BUKSER, SIKKERHEDSKLASSE 2, DESIGN A (EN 381)
Størrelse  XS – 3XL

1.630,-Artikelnr.0088 342 1702 – 0088 342 1708

Modelserie DYNAMIC

Med skovarbejdstøjet i serien DYNAMIC får profes-
sionelle både lang levetid og fuld bevægelsesfrihed. 
Kombinationen af rivefaste materialer, godkendte 
skæreindlæg og elastiske indsatser gør det muligt.
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Modelserie ADVANCE

Skovarbejdstøjet i serien ADVANCE med testede 
skæreindlæg er fremstillet af ekstremt lette højtekno-
logiske fibre, der sikrer lav vægt, høj åndbarhed  
og fremragende beskyttelse imod fugt og kulde. 
Praktiske ventilationsåbninger og gennemtænkte lom-
meløsninger giver ekstra komfort. Bukser og jakker i 
serien ADVANCE kan kombineres med hinanden.

Sikkerhedsbukser ADVANCE 
X-Light

    

I det eksklusivt til STIHL udviklede, ultralette og ekstremt åndbare 
skæreindlægsmateriale AVERTIC™ pro lite. Dette materiale med 
seks lag er 20 % lettere end materialet, der benyttes til ADVANCE. 
I farven sort. Særligt ventilationsstof på det bageste benområde, 
hvilket gør dem velegnede til varme dage. Elastisk skridt med 
ProElast. Lommer, der kan lukkes. Bukser med lang lynlås til nem af- 
og påklædning. Reflekterende detaljer sørger for mere synlighed. 

SIKKERHEDSBUKSER, SIKKERHEDSKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)
Størrelse  S – 3XL

1.715,-Artikelnr. 0088 342 1403 – 0088 342 1408

Jakke ADVANCE X-Vent
    

Let og særdeles åndbar skovjakke, der er særligt velegnet til som-
merlige temperaturer og/eller omfattende fysisk aktivitet.  
I farverne signalorange og sort. Sølvfarvet netfor på ryggen, under 
armene og i lommerne til optimal ventilation. Vand- og smudsafvi-
sende. Høj andel af farven signalorange. Reflekterende detaljer. To 
brystlommer samt lomme i ryggen, inderforet og i ærmet. Slitagebe-
skyttelse på skuldrene. Stort STIHL logo på ryggen.

Størrelse  S – XXL

1.510,-Artikelnr. 0088 335 1003 – 0088 335 1007

Velegnet  
til brug om 
sommeren.

Velegnet  
til brug om 
sommeren.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

SIKKERHEDSBUKSER ADVANCE X-Flex
     

I det eksklusivt til STIHL udviklede, ultralette og ekstremt åndbare 
skæreindlægsmateriale AVERTIC™ pro lite. Dette materiale med 
seks lag er 20 % lettere end de tidligere skæreindlæg med seks lag. 
Farve sort og signalorange, speciel konstruktion i skridtet af hensyn 
til bevægelsesfrihed, yderstof særligt robust, elastisk og åndbart, 
knæbeskyttelse elastisk og vandtæt, torne- og fugtbeskyttelse 
nederst på buksebenene, smudsafvisende, lange ventilationslynlåse 
bagpå.

BUKS, SIKKERHEDSKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)
Størrelse  XS – 3XL

2.375,-Artikelnr. 0088 342 1202– 0088 342 1208

Skovjakke ADVANCE X-Shell
    

Udviklet og fremstillet eksklusivt til STIHL af Schöffel. Ekstremt 
elastisk, hurtigttørrende og varmende. De sorte områder er vand-
afvisende og luftgennemtrængelige, farvede områder er vandtætte 
og åndeaktive. Bryst- og inderlomme samt slitagebeskyttelse på 
skuldrene. Farve signalorange. Med ærmelomme og reflekterende 
paspoleringer.

FARVE SIGNALORANGE/SORT, HERRE

Størrelse  XS – XXL

2.320,-Artikelnr. 0088 335 1202 – 0088 335 1207

Velegnet til 
brug om efter-
året/vinteren.



..  DET SIDSTE TAL I ARTIKELNUMMERET ANGIVER STØRRELSEN. SE SIDE 308

Jakke ADVANCE X-TREEm

    

Udviklet specielt til STIHL, med mange praktiske detaljer: Højela-
stiske ProElast-materialeindlæg til optimal bevægelses frihed og 
åndbarhed. I farven sort, signalorange og sølv. Fastgøringsmulighed 
for håndsavsbeskyttelsen. Aftagelige ærmer, afstandsmateriale på 
skuldrene og justerbar ventilations åbning for en behagelig krops-
temperatur. Slitagebeskyttelse vha. keramikbelagte besætninger på 
albuerne. Udvendigt skulderområde med DotGrip-slitagebeskyttel-
se. Stor synlighed vha. store områder i signalorange. To brystlom-
mer, en indvendig lomme og en ærmelomme.

Størrelse  XS – XXL

2.625,-Artikelnr. 0088 335 0802 – 0088 335 0807

SIKKERHEDSBUKSER  
ADVANCE X-TREEm

    

Udviklet specielt til STIHL, buks med skærebeskyttelse og uover-
truffen komfort: Højelastisk ProElast for mindre træthed. Optimal til 
klatring og velegnet til professionel brug under ekstreme forhold. I 
farven sort, signalorange og sølv. Blødt og hurtigt tørrende indven-
digt foer. Brug af robuste, smuds- og vandafvisende materialer på 
bukseforsiden og sædet gør bukserne særligt velegnede til skovar-
bejde. Tægebeskyttelse vha. en meget åndbar gamache til fastgø-
relse på skoen. Slitage beskyttelse gennem brug af keramikbelagte 
besætninger. Let og særligt åndbar skærebeskyttelsesmateriale 
AVERTIC™ pro lite. Flad lomme med lynlås på hofte, sæde og lår. 
Ventilationsåbninger med lynlås til regulering af krops-temperaturen. 
Leveres med seler. 

BUKS, SIKKERHEDSKLASSE 1, DESIGN A (EN 381)
Størrelse  XS – 3XL

3.025,-Artikelnr. 0088 342 1602 – 0088 342 1608

Også velegnet  
til kvinder.

X-TREEm  
Arbejdsjakke 
EN 20471
se side 303

Håndsavsbeskyttelse  
ADVANCE X-TREEm
Fleksibel, let og åndbar beskyttelse mod personskade under brug 
af håndsave til arbejde i trætoppe. Velegnet til venstre- og højre-
håndede, fastgøres vha. velcrolukning i jakkeærmet på ADVANCE 
X-TREEm.

Artikelnr. 0000 886 9000 260,-

TIP FRA FAGMANDEN

Som en ekstra sikkerhed til fagfolk, der skal udføre  
træbeskæring, giver jakken ADVANCE X-TREEm 
mulighed for at skubbe en håndsavsbeskyttelse ind 
i ærmet. Det giver bedre beskyttelse af hænder og 
arme, når håndsaven anvendes på et trangt område  
i trætoppen.
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Elastiske beskyttelsesele-
menter sørger for mere 
bevægelsesfrihed og  
effektiv tornebeskyttelse

Meget lette bukser med 
skæreindlæg og ekstra  
høj bærekomfort

Meget høj bærekomfort og 
funktionelle detaljer. Special-
designet til skovarbejdere.

Hurtigttørrende og varmende 
stoffer til brug på kolde dage

Stærkt åndbare stoffer  
sørger for en behagelig  
kropstemperatur, ved arbejde 
under varme forhold.

ADVANCE

X-SHELL

ADVANCE

X-LIGHT

ADVANCE

X-VENT

ADVANCE

X-TREEm

ADVANCE

X-FLEX

Den perfekte kombination  
til ethvert brug

Modelserien ADVANCE byder på et godt afstemt system af jakker og bukser. 
Deres design og funktioner er udviklet således, at de kan kombineres på forskel-
lig vis med hinanden. Valget træffes på baggrund af vejrforholdene og den  
tilsigtede anvendelse. Sættet ADVANCE X-TREEm fungerer bedst som en en-
hed, fordi det er beregnet til de specielle krav i forbindelse med skovarbejde.
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①  Patenteret i flere europæiske LAnde

SIKKERHEDSCHAPS Chaps 270°
   

Til lejlighedsvis brug af motorsave. I farverne antracit og signalorange 
i jeanslook. Yderstof: 65 % polyester, 35 % bomuld. For: 100 % po-
lyester. Mere komfort takket være elastiske remme. Let og åndbar. 
Y-lukning til hurtig af- og påklædning. Reflekterende STIHL logo  
i højre side, udvidet skærebeskyttelsesområde.

SIKKERHEDSKLASSE 1, DESIGN B (EN 381)
LÆNGDE  100 cm

905,-Artikelnr. 0088 521 0204

Brandchaps Firefighter
   

Chaps, udviklet i samarbejde med redningstjensterne. Til brug 
på alarmstedet, hvor man hurtigt skal iføres en snitbeskyttende 
forstærkning. Linning og ben clipses hurtig på med spænder. Shell i 
brandhæmmende materiale. Farve grå. Unisex størrelse, der passer 
de fleste.

SIKKERHEDSKLASSE 2, DESIGN A (EN 381)
Størrelse  one size

2.015,-Artikelnr. 7001 884 0817

klatrebukser X-Climb
Robuste arbejds- og klatrebukser uden skærebeskyttelse. Farven 
brun, 89 % polyester, 11 % elasthan, elastisk og åndbar, ekstra 
vandtæt ved knæene. Beskyttelse mod torne og vandindtrængen 
i nederste benområde, smudsafvisende, ventilationsåbninger med 
lynlåse bagtil, nyrebeskyttelse, kroge til fastgøring af snørebånd, 
lukbare lommer, reflekterende detaljer.

Størrelse  XS – XXL

1.165,-Artikelnr. 0088 494 0002 – 0088 494 0007

FS-seler
I farven orange, 82 % polye-
ster, 18 % elastodien (natur-
gummi). Forstærkningssøm 
og ryg: Læder. Elastiske 
seler med elastisk velcroluk-
ning, forhindrer tryksteder 
forårsaget af bæreselen, 
universel til alle størrelser.

LÆNGDE 110 cm, BREDDE 5 cm

Artikelnr.

0000 884 1593

265,-

FS-benbeskyt-
telse
Farve sort, 65 % polyester, 
35 % bomuld, 50 cm lang, 
patenteret og åndbar sup-
plerende stød beskyttelse til 
ekstreme arbejdsopgaver, til 
anbringelse i de indvendige 
benlommer.

Artikelnr.

0000 884 1594

240,-

Patent EP 
2465369 B1 ①
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Modelserie Classic

Skovjakke CLASSIC 7001 883 0444 –  
7001 883 0464

985,- 42/44 – 62/64

    

–

Sikkerhedsoverall, 
 CLASSIC

7001 883 4340 – 
7001 883 4364

1.465,- 40 – 64, D100 – D112 A/1

Modelserie FUNCTION

Sikkerhedsbukser 
 FUNCTION  Universal

0088 342 1502 –
0088 342 1508

705,- XS – 3XL

    

A/1

Sikkerhedsbukser 
 FUNCTION Ergo

0088 342 1103 –
0088 342 1108

1.005,- S - 3XL A/1

Modelserie DYNAMIC

Sikkerhedsbukser 
DYNAMIC

0088 342 1702 –
0088 342 1708

1.630,- XS – 3XL   A/2

Modelserie ADVANCE

Skovjakke 
ADVANCE X-Vent

0088 335 1003 –
0088 335 1007

1.510,- S – XXL   

–

Skovjakke 
ADVANCE X-Shell

0088 335 1202 –
0088 335 1207

2.320,- S – XXL   

Sikkerhedsbukser 
ADVANCE X-Light

0088 342 1403 –
0088 342 1408

1.715,- S – 3XL, 99

A/1

Sikkerhedsbukser 
ADVANCE X-Flex

0088 342 1202 –
0088 342 1208

2.375,- XS – 3XL, 99   

Skovjakke 
ADVANCE X-TREEm

0088 335 0802 –
0088 335 0807

2.625,- XS – XXL

  

–

Sikkerhedsbukser
ADVANCE X-TREEm

0088 342 1602 –
0088 342 1608

3.025,- XS – 3XL, 99 A/1
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Yderstof: 70% polyester,  
20% polyester, 10% elastin
Foring: 100% polyester

6 1,6 – ⬤

9 1,3 –

⬤

–/–/⬤

⬤/– –/⬤

⬤/–/–

++ – ++ + –/60 ⬤/–/–

Yderstof:  
65% polyester, 35% bomuld
Signalorange:  
70% polyester, 30% bomuld
Foring: 100% polyester

8 1,4 – –/⬤/– –/⬤/–

– 1,5 – ⬤ –/–/– ⬤/– –/⬤ –/⬤/– +++ ++ ++ ++ –/80 –/⬤/–
Yderstof:  
65% polyamid, 30% bomuld
Foring: 100% polyester

–

0,45

– –

–/–/⬤
–/– ⬤/– ⬤/–/–

++ + +++ –

40+/–

–/⬤/–
ADVANCE X-VENT: 
Yderstof: 100% polyester

ADVANCE X-SHELL: 
Yderstof: 100% polyester 
Membran: polyurethan

ADVANCE X-LIGHT: 
Yderstof: 75% polyester,  
20% polyamid,  
5% polyurethan
Foring: 100% polyester

ADVANCE X-FLEX: 
Yderstof: 89% polyester,  
11% elastin
Foring: 100% polyester

ADVANCE X-TREEm: 
Yderstof: 80% polyester,  
15% polyamid, 4% elastin, 
1% keramik
Foring: 66% polypropylen,  
34% polyester

0,7 –/–/– +++ +++ ++ +++ –/⬤/–

6

0,99

⬤ ⬤

–/–/⬤ ⬤/–

⬤/– ⬤/–/⬤②

+ ++

+++

–

40+/– –/⬤/–

1,3 –/⬤/– ⬤/– +++ +++ +

– 0,65 – –

–/⬤/–

–/–

⬤/– ⬤/–/⬤ ++ +++ +++ + 40+/– –/⬤/–

6 1,2 ⬤ ⬤ –/⬤
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

① Patenteret i flere europæiske LAnde

Sikkerhedstøj  
– når der  
arbejdes  
med andre 
maskiner end 
motorsav
ƒ

•  Giver optimal beskyttelse ved pleje af 
grønne områder

• Bekvemt at anvende

•   Høj kvalitet med mange ekstrafunktioner

Rydnings-
bukser BASIC
Praktiske rydningsbukser i  
teflonbehandlet Canvas  
(65 % polyester, 35 % 
bomuld). Stoffet er både 
vand- og smudsafvisende 
og olieresistent. Bredt 
refleksbånd rundt om 
begge bukseben giver god 
synlighed. Polstring fortil på 
knæ og lomme. Mulighed for 
ekstra polstring på højre lår 
(pude medfølger).

Størrelse 46 – 64

Artikelnr.

7001 884 5946 – 7001 884 5964

705,-

Passende  
tilbehør
ƒ

FS-seler

FS- 

benbeskyttelse

Knæbeskyttere

Passende  
tilbehør
ƒ

FS-seler

FS- 

benbeskyttelse

Rydnings-
bukser  
TriProtect FS
Med tre funktioner:  
Stød-, torne- og vand- 
beskyttelse. Farve brun, 
65 % polyester, 35 %  
bomuld, 18 % let stræk, yder-
stof med "vintage-look",  
høj åndbarhed, ventilations-
lynlåse bag på lårene, to  
hoftelommer med lynlås, 
bag- og tommestoklomme  
i højre side, lårlomme  
med integreret mobiltelefon-
lomme i venstre side.

Størrelse XS – 3XL

Artikelnr.

0088 458 0102 – 0088 458 0108

960,-
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Passende tilbehør 
ƒ
Jakken ADVANCE X-Shell (se side 294)  
og øvrigt tilbehør er et godt supplement  
til dine beskyttelses- og klatrebukser.

..  DET SIDSTE TAL I ARTIKELNUMMERET ANGIVER STØRRELSEN. SE SIDE 308

Passende  
tilbehør
ƒ

FS-seler

HS- 

benbeskyttelse 

2-i-1

Knæbeskyttere

FS- 

benbeskyttelse

Hækkeklipper- 
beskyttelses- 
bukser  
MultiProtect 
HS

 
KWF-Innovationspris 2016

Ideelt egnede til arbejde 
med hækkeklippere. Farve 
brun, 65 % polyester, 35 % 
bomuld til optimal komfort, 
strækmaterialet sikrer  
optimal bevægelsesfrihed,  
knæ- og sømområde 
vandtæt, yderstof med 
wash-out-effekt, lange 
ventilationslynlåse bagtil, 
ben kan lynes af til 3/4-buks, 
nyrebeskyttelse. 
Beskyttelse til indsættelse i 
de indsyede lommer tilkøbes 
separat.

Størrelse XS – 3XL

Artikelnr.

0088 459 0102 – 0088 459 0108

1.465,-

FS-seler
I farven orange, 82 % polye-
ster, 18 % elastodien (natur-
gummi). Forstærkningssøm 
og ryg: Læder. Elastiske 
seler med elastisk velcroluk-
ning, forhindrer tryksteder 
forårsaget af bæreselen, 
universel til alle størrelser.

LÆNGDE 110 cm, BREDDE 5 cm

Artikelnr.

0000 884 1593

265,-

Knæbeskyt-
tere
Farven sort, 100 % poly-
ethylen, til indsætning 
i knæpolstringslomme, 
opfylder kravene iht. 
DIN EN 14404. Kan bruges 
sammen med knælommer i 
alle standard-arbejdsbukser.

Artikelnr.

0000 884 1595

135,-

FS-benbeskyt-
telse
Farve sort, 65 % polyester, 
35 % bomuld, 50 cm lang, 
patenteret og åndbar sup-
plerende stød beskyttelse til 
ekstreme arbejdsopgaver, til 
anbringelse i de indvendige 
benlommer.

Artikelnr.

0000 884 1594

240,-

HS-benbe-
skyttelse 
2-i-1
Patentanmeldt I farven sort, 
100 % polyester, 65 cm lang. 
Beskytter i høj grad mod 
skære- og klemmeskader 
forårsaget af hækkeklippere.

Artikelnr.

0000 885 8700

735,-

Patent EP 
2465369 B1 ①

Patent EP  
2842441 B1 ①
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Advarselstøj
ƒ

•  Jakker med skæreindlæg til arbejde 
med motorsave over hoftehøjde

•  Advarselstøj til god sigtbarhed ved ar-
bejde på veje og baner samt arbejde 
under forhold med vejrmæssigt ringe 
sigt

•  Beskyttelsestøj til optimal beskyttelse  
i al slags vejr

•  Beskyttelsestøj til arbejde med  
kratryddere eller motorsav

Advarsels jakke med  
skæreindlæg Protect MS

   2 

Let og åndbar advarselsjakke med god bevægelsesfrihed. Farve: 
Signal orange/gul samt sort. Yder- og inderstof: 100 % polyester. 
Tornebeskyttelse på albuer og skuldre. Ventilationsmateriale på 
ærmerne. To brystlommer med lynlås, udgangsåbning til seletøj på 
ryggen, med åndbare ADVANCE-skæreindlæg på skuldre, ærmer 
og mave.

SIKKERHEDSKLASSE 1 (EN 381) 
BESKYTTELSESKLASSE 2 (EN ISO 20471)
Størrelse  XS – XXL

2.580,-Artikelnr. 0088 374 0044 – 0088 374 0064

Advarselsbukser med  
skæreindlæg Protect MS

   2 

Robuste beskyttelsesbukser med funktionel materiale blanding.  
Farve: Signal orange/gul samt sort. Yder- og inderstof: 100 % 
polyester. Forstærkninger på yderstoffet: 65 % polyester og 35 % 
bomuld. Ventilations materiale på bagsiden af låret, robust materiale 
på knæ og underben. To sidelommer, en baglomme, en tomme stok-
lomme, nyrebeskyttelse, smæk, der kan knappes op, smæklomme  
og høj rygdel til kuldebeskyttelse.

SIKKERHEDSKLASSE 1, DESIGN A (EN 381) 
BESKYTTELSESKLASSE 2 (EN ISO 20471)
Størrelse  S – 3XL

1.210,-Artikelnr. 0088 399 0103 – 0088 399 0108
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..  DET SIDSTE TAL I ARTIKELNUMMERET ANGIVER STØRRELSEN. SE SIDE 308

Advarselsjakke CLASSIC
 3

Jakke i meget slidstærkt vand- og smudsafvisende yderstof. Hele 
jakken er i signalorange og har flere og tydelige reflekser, som  
giver maksimal synlighed. Godkendt iht. EN ISO 20471, klasse 3. 
Praktiske lommer, ventilation bagtil samt netfor.

BESKYTTELSESKLASSE 3 (EN ISO 20471)
Størrelse  XS – XXL

1.140,-Artikelnr. 7009 884 0648 – 7009 884 0664

Advarselsjakke COMFORT
 2

Højelastisk, let jakke med signalorange, refleksbånd og logotype 
i refleksfarve, godkendt efter EN ISO 20471, klasse 2 (størrelse 
XS – S, beskyttelsesklasse 1). Hurtigttørrende materiale med gode 
åndeegenskaber. Med lynlås og trykknapper. Elastisk i taljen, blødt 
for, krave og albuer forstærket med Keprotec®.

BESKYTTELSESKLASSE 2, STØRRELSE XS – S BESKYTTELSESKLASSE 1 (EN ISO 20471)
Størrelse  XS – 3XL

2.285,-Artikelnr. 7001 883 2600 – 7001 883 2606

Advarselsjakke ADVANCE X-TREEm 
   2

Yderst elastisk og åndbar skovjakke med ekstra refleksstriber for 
optimal synbarhed. Der er mulighed for fastgørelse af håndsavs-
beskyttelse. Aftagelige ærmer, justerbar ventilation samt slitage-
beskyttelse på albuer. 2 brystlommer, en inderlomme samt en 
lomme i ærmet.

BESKYTTELSESKLASSE 2 (EN ISO 20471)
Størrelse  XS – XXL

3.330,-Artikelnr. 7001 883 2614 – 7001 883 2619

Seler til Protect MS
Praktiske seler der ændrer bukserne Protect MS til overalls.  
Stor brystlomme.
Størrelse one size

300,-Artikelnr. 0088 522 0010

Advarselsjakke VENT
 2 

Let, elastisk og stærkt åndbar signaljakke til sommerlige tempera-
turer og omfattende kropslig aktivitet. Farve signalorange i funkti-
onsstoffet Mag Cool, 100 % polyester, farven sort med let torne- og 
slitagebeskyttelse, 90% polyester, 10% elasthan, to bryst lommer, 
taljeelastik til god pasform, refleksstriber til god synlighed.

BESKYTTELSESKLASSE 2 (EN ISO 20471) 
Størrelse  XS – 3XL

1.060,-Artikelnr. 0088 326 0044 – 0088 326 0068

Velegnet til 
brug om  
sommeren.

PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR 303
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Refleksvest
 2 

Praktisk refleksvest i signalorange og brede refleksbånd for høj 
synlighed. Rummelig og enkel at tage på. Farve orange high viz.

BESKYTTELSESKLASSE 2 (EN ISO 20471) 
Størrelse  M/L – XL/XXL

155,-Artikelnr. 7001 884 0607 – 7001 884 0608

Arbejdsvest
 2 

Det intelligente alternativ til værktøjsbælter, og med beskyttelses-
klasse 2 iht. EN ISO 20471 kan den bruges i stedet for en signaljakke. 
2 lommer i siden til kiler og med lynlås bagpå. Polstrede skuldre og 
netindsatser på ryggen til sikring af god ventilation. One size fits all 
takket være dobbelte lynlåse og et spænde på ryggen.

BESKYTTELSESKLASSE 2 (EN ISO 20471) 
Størrelse one size

805,-Artikelnr. 7001 883 2607

Regn- og 
funktionstøj
ƒ

• Optimal beskyttelse imod regn,  
vind og sne

•  Nemt at tage på over tøj med  
skærebeskyttelse

•  Åndbart funktionstøj er ideelt til  
fysisk krævende opgaver

•   Fugttransport indefra og ud

PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR304



REGNJAKKE  
Raintec

 

Med sammensvejsede sømme og vandafvisende lynlåse. Farve sort 
og signalorange, reflekterende kantsnore, EN 343 klasse 3 (bedste 
kategori) inden for åndeaktivitet: RET < 10 m2 PA/W og vandtæthed: 
≥ 10 000 Pa. Lange ventilationsslidser under ærmerne, høj andel 
af signalorange, stort reflekterende STIHL logo på ryggen, vidde-
indstillelig softshellkrave, sammenfoldelig hætte med skygge, 75 % 
polyester, 25 % polyuretan.

Størrelse  S – XXL

1.000,-Artikelnr. 0088 554 0103 – 0088 554 0107

REGNBUKSER  
Raintec

 

Ventilationslynlåse på lårene, sidelynlås til lettere iførelse, ventilati-
onsåbninger i hoftehøjde som adgang til arbejdsbukser, gennemprø-
vet tornbeskyttelse i ACTION ARCTIC på udsatte steder, praktisk 
lomme på låret, 70 % polyester, 30 % polyamid.

Størrelse  S – XXL

705,-Artikelnr. 0088 352 0003 – 0088 352 0007

Regnjakke  
DuroFlex

 

Af vandtæt, elastisk og slidstærkt materiale. Farve signalorange, 
yderstof: 100 % polyester, belægning: 100 % polyuretan. Høj andel 
af signalorange. Vandsøjle: ≥ 5.000 mm. Åndbar takket være ventila-
tionsåbninger på ærmerne samt på for- og bagsiden. Hætte, der kan 
gemmes i kraven.

Størrelse  S – XXL

705,-Artikelnr. 0088 554 0048 – 0088 554 0064

God i kombination 
med regnbukserne 
Raintec.

Regnjakke
Regnjakke med langt rygstykke og kort forstykke. Lukkes med 
trykknapper fortil.

Størrelse  M/L – XL/XXL

395,-Artikelnr. 7001 884 9100 – 7001 884 9101

PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR 305
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

..  DET SIDSTE TAL I ARTIKELNUMMERET ANGIVER STØRRELSEN. SE SIDE 308

FUNKTIONSTRØJE ADVANCE  
med korte ærmer

 

Med vævet motorsavsmotiv. UV-beskyttelse EN13758-1: 50+, yder-
stof: 60 % polyester, 34 % polyamid, 6 % elastan, fibre indeholder 
et biocidprodukt, sømfrit indstrikkede zoner til pasform og optimalt 
klima omkring kroppen, udmærket fugttransport, hurtig tørring med 
forskellige vandafvisende og -optagende materialer indvendigt og 
udvendigt, antibakterielt udstyr med sølvioner. Med rund hals.

FARVE SORT

Størrelse  S – XXL

420,-Artikelnr. 0088 585 0048 – 0088 585 0064

FUNKTIONSTRØJE ADVANCE  
med lange ærmer

  

Lynlås, tommelfingerstrop, ribbestruktur polstrer skuldre, albuer  
og underarme.

FARVE SORT

Størrelse  S – XXL

710,-Artikelnr. 0000 888 6048 – 0000 888 6064

Strikket pullover X-FIT
Strikket pullover i 100 % uld. Varm og gennemført med albuefor-
stærkninger i Keprotec®. Med høj krave og lynlås samt ærmeafslut-
ning med tommelfingerstrop.

FARVE ANTRACIT

Størrelse  S – 3XL

765,-Artikelnr. 7001 884 5407 – 7001 884 5412

FUNKTIONSBUKSER ADVANCE, lang 
 

Bagsiden af benene og bagdel med varmende funktionszone,  
ribbestruktur polstrer knæ og skinneben.

FARVE SORT

Størrelse  S – XXL

605,-Artikelnr. 0000 888 5948 – 0000 888 5964
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Sådan laver du en rigtig bestilling:

1. Vælg ønsket model.

2.  Find først frem til din størrelse i tabellerne.   
Til jakker:  Udvalg efter brystmål eller internationale 

størrelser
 Til bukser:  Udvalg efter jeansmål eller internationale  

størrelser

3.  Udfyld bestillingsnummeret (..) med det tal, der svarer til 
din internationale størrelse: 
Normale størrelser 

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08 
Korte størrelser 

S–6=..13, M–6=..14, L–6=..15, XL–6=..16 
Lange størrelser 

S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4.   Vigtigt: De anførte mål er kropsmål. Færdigsyede  
beklædningsstykker afviger fra kropsmålene.

Stå med en opret, afslappet holding. Få en medhjælper  
til at kontrollere dine mål.

Til standardtøj skal du kende brystmålet, taljemålet,  
sædemålet og benlængden.

Til specialstørrelser skal du kende alle de anførte mål.  
Priser og leveringsbetingelser i forbindelse med specialstørrel-
ser oplyses af din STIHL forhandler.

En udmærket indikation af de korrekte konfektionsmål kan 
også tages fra størrelserne, der kendes fra jeans, nemlig  
Waist (taljemål) og Length (længde).

1 Kropsstørrelse 
 Fra top til tå 

2 Brystmål 
  Omkring det bredeste sted på  

brystpartiet

3 Taljemål 
  Måles rundt taljen, uden at  

stramme målebåndet 
A  Bukser: Målet på linningen 

(Måles ved bukselinningen)

  B  Overalls: Mavemål 
(måles i navlehøjde)

4 Sædemål  
  Største omkreds omkring bagdelen

5 Benlængde 
  Målt fra skridtet ned til gulvet

6 Lårmål 
  Kraftigste sted på låret

7 Armlængde 
  målt fra spidsen af skulderen over 

albuen til knoerne med bøjet arm

 Jakkelængde 
  Uden krave til søm  

(målt på en passende jakke)

Mål på færdigsyet og skræddersyet tøj

3

6

a

b

1

7

2

5

4

Funktions-T-Shirt 
DYNAMIC Mag Cool

   

Med MS 661 C-M grafiktryk. 100 % polyester, ekstremt funktionelt, 
transporterer fugt væk fra kroppen, åndeaktiv, hurtigttørrende, 
lugtneutral.

FARVE SIGNALORANGE, SORT TRYK

Størrelse  S – XXL

395,-Artikelnr. 0088 302 0148 – 0088 302 0164

Førstehjælp 
STIHL
Praktisk førstehjælpskit, der 
indeholder steril kompres, 
(17 x 17 cm), sårrens, plaster,  
bomuldsforbinding samt 
spejl.
Artikelnr.

7001 884 2600

95,-

Seler

Brede seler med læder- 
stropper til bukser med  
seleknapper.

LÆNGDE 118 cm, BREDDE 5 cm

Artikelnr.

7001 885 1501

150,-

Brede seler med metalclips  
til bukser. 

LÆNGDE 118 cm, BREDDE 5 cm

Artikelnr.

7001 885 1500

150,-Værktøjs-
læderrem
Bredde 4 cm, længde 125 cm. 
Ekstremt robust, lang  
holdbarhed, ca. 3 mm tykt 
kerneokselæder.

Färg Artikelnr. 

7001 881 0500

115,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Kropsmålstabel/Body measurements

Internationale normale størrelser / International normal sizes

Størrelse  
(bestillingsnummer) / 
Size (Order Number)

XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)

Højde / 
Body height, cm 1 170 – 176 172 – 178 174 – 180 176 – 182 178 – 184 180 – 186 182 – 188

Brystmål / Chest 
circumreference, cm  2 76 – 84 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132

Taljemål / Waist
circumreference, cm 3 62 – 70 70 – 78 78 – 86 86 – 96 96 – 106 106 – 116 116 – 126

Jeansmål i tommer
Talje / længde
Jeans size, inch
Waist / length

25 – 28 / 31 28 – 31 / 31,5 31 – 34 / 32 34 – 38 / 32,5 38 – 42 / 33 42 – 46 / 33,5 46 – 50 / 34

Internationale korte størrelser / International short sizes

Størrelse  
(bestillingsnummer) / 
Size (Order Number)

S – 6 (..13) M – 6 (..14) L – 6 (..15) XL – 6 (..16)

Højde / 
Body height, cm 1 166 – 170 168 – 174 170 – 176 172 – 178

Brystmål / Chest 
circumreference, cm 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Taljemål / Waist
circumreference, cm 3

74 – 82 82 – 90 90 – 100 100 – 110

Jeansmål i tommer
Talje / længde
Jeans size, inch
Waist / length

29 – 32 / 29 32 – 35 / 29,5 35 – 39 / 30 39 – 43 / 30,5

Internationale lange størrelser / International long sizes

Størrelse  
(bestillingsnummer) / 
Size (Order Number)

S + 6 (..23) M + 6 (..24) L + 6 (..25) XL + 6 (..26)

Højde / 
Body height, cm 1

178 – 184 180 – 186 182 – 188 184 – 190

Brystmål / Chest 
circumreference, cm 2

84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Taljemål / Waist
circumreference, cm 3

68 – 76 76 – 84 84 – 94 94 – 104

Jeansmål i tommer
Talje / længde
Jeans size, inch
Waist / length

27 – 30 / 34 30 – 33 / 34,5 33 – 37 / 35 37 – 41 / 35,5

Sikkerhedsoverall CLASSIC / BIB PROTECTIVE TROUSERS CLASSIC

Internationale størrelser 
(modsv. damestørrelse) /  
international sizes  
(corresp. women size)

40 (30) 42 (32) 44 (34) 46 (36) 48 (38) 50 (40) 52 (42) 54 (44) 56 (46) 58 (48) 60 (50) 62 (52) 64 (54)

Højde /  
Body height, cm 1

158 – 164 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194

Taljemål / Waist
circumreference, cm 3

63 – 83 67 – 87 72 – 76 76 – 80 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116

Benlængde / 
Inner leg lenght, cm 5

77 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 85 85

Skovjakke CLASSIC / CLASSIC EN ISO 20471 / JACKET CLASSIC / JACKET CLASSIC EN ISO 20471

Internationale størrelser /  
international sizes

XS (42 – 44) S (46 – 48) M (50 – 52) L (54 – 56) XL (58 – 60) XXL (62 – 64) XXXL (66 – 68)

Højde /  
Body height, cm 1

164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194 194 – 200

Brystmål / Chest
circumreference, cm 2

102 – 106 110 – 114 118 – 122 126 – 130 134 – 138 142 – 146 150 – 154

Skovjakke COMFORT EN ISO 20471 / JACKET COMFORT EN ISO 20471

Internationale størrelser /  
international sizes

XS (42 – 44) S (46 – 48) M (50 – 52) L (54 – 56) XL (58 – 60) XXL (62 – 64) XXXL (66 – 68)

Højde /  
Body height, cm 1

170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 188 – 194

Brystmål / Chest
circumreference, cm 2

111 114 115 118 126 134 142

Sikkerhedsoverall CLASSIC D-størrelse / BIB PROTECTIVE TROUSERS D-SIZES

Specialstørrelse /  
odd sizes

D100 D104 D108 D112

Højde /  
Body height, cm 1

176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188

Taljemål / Waist
circumreference, cm 3

89 – 109 93 – 113 98 – 118 103 – 123

Benlængde / 
Inner leg lenght, cm 5

81 82 83 84
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Sikkerhedssko  
uden  
skæreindlæg
ƒ

•  Sikkert fodfæste og god beskyttelse med 
skridsikker profileret sål og stålsnude

•  Til arbejde udendørs eller på værksted

•  Høj komfort og god beskyttelse mod skader

Sikkerheds-
sko 
Worker S2
Ydermateriale i eksklusivt, 
vandafvisende, gennem-
gående okselæder. Farve 
sort, åndeaktivt og hurtig-
tørrende tekstilfoer med  
polstret skaftkant, refleks-
striber i begge sider, udta-
gelig indlægssål, dæmpende 
og olie- / brændstofbestandig  
gummi- / EVA-ydersål iht.  
EN 20345 S2. 

Størrelse 39 – 48

Artikelnr.

0088 530 0139 – 0088 530 0148

1.035,-

Sikkerheds-
snørestøvle  
Worker S3
Ydermateriale i eksklusivt, 
vandafvisende, gennem- 
gående okselæder. Farve 
sort, åndeaktivt og hurtigt-
tørrende tekstilfor med  
polstret skaftkant, refleks- 
striber i begge sider, udta-
gelig indlægssål, stålmellem-
sål som gennemtrædnings-
beskyttelse, dæmpende og 
olie- /brændstofbestandig 
gummi- / EVA-ydersål iht. 
EN 20345 S3.

Størrelse 36 – 48

Artikelnr.

0088 489 0036 – 0088 489 0048

1.060,-

PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR 309
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Læderstøvler 
med  
skæreindlæg
ƒ

•  Giver den rigtige beskyttelse ved  
arbejde med motorsaven

•  Med stålkappe og skæreindlæg

•  Sikkert fodfæste og stabil støtte til foden

Læderstøvle 
FUNCTION

 

Ydermateriale i vandaf-
visende, gennemgående 
okselæder. Farve sort, høj 
bærekomfort takket være 
åndeaktivt tekstilfoer med 
polstret skaftkant, robuste 
snøreelementer med 
strammekroge, slidstærk og 
modstandsdygtig tåkappe, 
dæmpende PU-mellemsål, 
godt fodfæste med  
skridsikker profilsål.

Størrelse 39 – 47

Artikelnr.

0088 532 0439 – 0088 532 0447

1.190,-

Læderstøvler 
DYNAMIC  
Ranger

 

Ydermateriale i eksklusivt, 
vandafvisende, gennem- 
gående okselæder. Farve 
sort, høj brugskomfort, 
åndeaktivt tekstilfoer med 
polstret skaftkant, slitage- 
og friktionsfast tåkappe, 
robuste snøreelementer, 
dæmpende PU-mellemsål, 
godt fodfæste med skridsik-
ker profilsål. 

Størrelse 36 – 50 ①

Artikelnr.

0088 532 0536 – 0088 532 0550

1.490,-

Læderstøvler 
DYNAMIC S3

 

Ydermateriale i eksklusivt  
og særligt vandafvisende  
nubucklæder. Universelt  
anvendelig, takket være 
S3-perforeringsbeskyttelse 
også egnet til byggepladser. 
Særligt åndbart materiale 
på indersiden fremmer fug-
tighedstransporten, polstret 
skaftkant, robuste snøreele-
menter med strammekroge, 
letløbsøjer, udtagelig og  
ergonomisk indlægssål, 
stålmellemsål som gennem-
trædningsbeskyttelse og  
indirekte skæreindlæg,  
slitage- og friktionsfast  
tåkappe, dæmpende PU- 
mellemsål, godt fod fæste 
med skridsikker profil sål.

Størrelse 38 – 48

Artikelnr.

0088 532 0138 – 0088 532 0148

1.970,-

Motorsavs- 
læderstøvle 
DYNAMIC GTX

  

Overmateriale i vandafvisen-
de læder, kombineret med 
en vandtæt og ny åndbar 
membran GORE-TEX ® 
Extended Comfort. Høj 
bærekomfort takket være 
ergonomisk blød indersål, 
snørebåndshuller med 
let indføring, slidstærk 
tåbeskyttelse, godt fodfæste 
vha. skridsikre profilsåler, 
refleksindsatser for øget 
sikkerhed.

Størrelse 36 – 50 ①

Artikelnr.

0088 532 0236 – 0088 532 0250

2.320,-

Vejl. udsalgspris inkl. moms ① Såler i størrelse varierende fra 36–38 og 48–50

De sidste tal i artikelnummeret angiver størrelsen:

36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50
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NYHED

GUMMISTØVLE 
Special

  

Grovmønstret, selvrensende 
og skridsikker gummipro-
filsål med godt fodfæste. 
Gummiskaft med snøre. 
Refleksstriber. 

Størrelse 36 – 50 ①

Artikelnr.

0088 493 0036 – 0088 493 0050

1.075,-

Outlast 
strømpe
Strømper i outlastmateriale 
som holder fødderne både 
tørre og varme. Outlastma-
terialet transport erer fugten 
væk og på den måde holdes  
fødderne tørre, selv i gum-
mistøvler.

Størrelse 37/39 – 46/48

Artikelnr.

7001 884 1004 – 7001 884 1007

155,-
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Støvler med skæreindlæg

Læderstøvle  FUNCTION 
0088 532 0439 –
0088 532 0447

1.190,- 20 ⬤ /⬤ 1,9 1 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤

Læderstøvle 
 DYNAMIC Ranger

0088 532 0536 –
0088 532 0550

1.490,- 20 ⬤ /⬤ 1,9 1 ⬤ – ⬤① ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤

Læderstøvle 
 DYNAMIC S3

0088 532 0138 –
0088 532 0148

1.970,- 20 ⬤ /⬤ 2,0 1 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤

Læderstøvle
 DYNAMIC GTX

0088 532 0236 – 
0088 532 0250

2.320,- 20 ⬤ /⬤ 2,2 1 ⬤ ⬤ ⬤① ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤

Læderstøvle
ADVANCE GTX

0088 532 0339 –
0088 532 0348

2.550,- 20 ⬤ /⬤ 2,5 2 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

Sikkerheds -
STØVLE Special NYHED

0088 493 0036 – 
0088 493 0050

1.075,- 35 ⬤ /⬤ 3,1 3 – ⬤ ⬤ – ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – –

Trekking-
støvle  
ADVANCE GTX

  

Ydermateriale i eksklusivt  
og særligt vandafvisende 
bjergokse-velourlæder, til 
professionelt arbejde med 
motorsave på skråninger  
og til træpleje. Farve sort  
og orange, robuste 
snøreelementer med 
strammekroge, letløbsøjer, 
vandtæt og særligt åndeak-
tiv GORE-TEX®-membran. 
Eksklusiv, udtagelig og 
særligt sugende ergonomisk 
indlægssål, supplerende 
fugt- og slitagebeskyttelse 
med høj gummikant, dæm-
pende PU-mellemsål, godt 
fodfæste med skridsikker 
specialprofilsål.

Størrelse 39 – 48

Artikelnr.

0088 532 0339 – 0088 532 0348

2.550,-

Snørebånd
(Ikke illustreret)

WORKER S2, 110 cm

Artikelnr.

0000 884 1599

100,-

WORKER S3, 140 cm

Artikelnr.

0000 885 1700

110,-

RANGER/RANGER GTX, 160 cm

Artikelnr.

0000 884 1589

95,-

ADVANCE GTX, 230 cm

Artikelnr.

0000 884 1782

200,-

FUNCTION, 190 cm

Artikelnr.

0000 884 1783

150,-

DYNAMIC GTX, 110 cm

Artikelnr.

0000 889 9200

130,-

  Standard
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Hoved- og 
ansigts-
beskyttelse 
samt arbejds-
handsker
ƒ

• Beskytter hoved, ører og ansigt imod  
motorstøj, spåner, splinter og småsten

•  Individuelt indstillelige ansigts- og 
høreværnskombinationer

•  Beskyttelse til ører, øjne og hænder,  
der passer til individuelle behov

Høreværn  
med  
Bluetooth® 
(BT) –  
DYNAMIC BT
Mange anvendelser, f.eks. 
med smartphone, med 
Bluetooth® 4.0, separat 
AUX-indgang, batterilevetid 
op til 38 timer, EN 352,  
SNR 29 (H:33; M:26; L:18).

Artikelnr.

0000 884 0519

860,-

Ansigts-/ 
høreværn  
DYNAMIC  
BT-PC
Med visir af polykarbonat i 
henhold til EN 166.

Artikelnr.

0000 884 0538

960,-

Ansigts-/ 
høreværn  
DYNAMIC BT-N
Med nylongitter i henhold til 
EN 1731.

Artikelnr.

0000 884 0537

960,-

NYHED

Høreværn BT 
Passer til hjelmsæt i serien 
ADVANCE X-Vent.

Artikelnr.

0000 889 9043

960,-

PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR312



Høreværn  
til BØRN – KID
Høreværn til børn, der  
dæmper de farlige lyde. 
F.eks. til børn der sidder med 
på traktoren, skydebanen,  
koncerter m.m. EN 352.

BØJLE, GUL: 
SNR 27 (H: 32; M: 25; L: 15)  
(OP TIL 107 dB(A))

Artikelnr.

7001 884 0506

205,-

BØJLE, ROSA:  
SNR 27 (H: 32; M: 25; L: 15)  
(OP TIL 107 dB(A))

Artikelnr.

7001 884 0507

205,-

Høreværn 
OPTIME I
Alsidigt høreværn, meget 
let, med god dæmpning,  
specielt i højere frekvens-
områder. EN 352. 

BØJLE, ORANGE:  
SNR 27 (H: 32; M: 25; L: 16)  
(OP TIL 107 dB(A))

Artikelnr.

7001 884 2202

205,-

SAMMENKLAPPELIG, GUL:  
SNR 28 (H: 32; M: 25; L: 16)  
(OP TIL 107 dB(A))
(Ikke illustreret)
Artikelnr.

7001 884 2213

240,-

Høreværn 
OPTIME II
Superdæmpende til både 
høje og lave frekvenser. 
Tætsluttende og bløde  
kopper. EN 352. 

BØJLE, GRØN:  
SNR 31 (H: 34; M: 29; L: 20) 
(OP TIL 111 dB(A))

Artikelnr.

7001 884 2224

280,-

HJELMFÆSTE, GRØN:  
SNR 30 (H: 34; M: 28; L: 19)  
(OP TIL 110 dB(A))
(Ikke illustreret)
Artikelnr.

7001 884 2247

280,-

Høreværn 
OPTIME III
Superdæmpende til både 
høje og lave frekvenser. 
Tætsluttende og bløde  
kopper. EN 352.

BØJLE, SORT:  
SNR 35 (H: 40; M: 32; L: 23) 
(OP TIL 115 dB(A))

Artikelnr.

7001 884 2250

280,-

Høreværn med 
hjelmfæste 
H31
Godt og alsidigt høreværn 
med hjelmfæste til STIHL 
hjelme G2000, G3000 og  
visirpakke G500. EN 352. 
Hjelmfæste, orange:  
SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)  
(op til 108 dB(A)).

Artikelnr.

7001 884 2277

300,-
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 Standard +    Egnet ①   KAN FÅS SOM TILBEHØR (IKKE INDEHOLDT I HJELMSÆT).  
YDERLIGERE INFORMATIONER FINDES PÅ SIDE 316 og 317

② kan leveres fra foråret 2020
  KAN EFTERMONTERES  
(EKSTRAUDSTYR)

++   Velegnet
+++ Fremragende
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 Modelserien G

SkoVhjElm G2000

7001 884 2238 685,-
H31P3K, 
SNR 30

(H:35; M:27; L:20)

352,  
397,  
1731

Stålnet rustfri 4C,  
skærm V43 Polyethylen

SkoVhjElm G3000

7001 884 0160 760,-
H31P3K, 
SNR 30

(H:35; M:27; L:20)

352,  
397,  
1731

Ætset gitter 5J, 
skærm V56 Polyethylen

 Modelserien FUNCTION

FUNCTION Universal

0000 888 0809 410,-
SNR 26  

(H:31; M:23; L:16)

352,  
397,  
1731

Nylonnet ABS

 Modelserien advance

ADVANCE X-Vent

0000 888 0805 860,-
SNR 29

(H:34; M:27; L:19)

352,  
397,  
1731

Ætset gitter,  
høj lysgennemgang ABS

ADVANCE X-Vent BT 
NYHED ②

7001 200 0042 1.650,-
SNR 27  

(H:31; M:23; L:18)

352,  
397,  
1731

Rustfrit netvisir,  
meget høj  

lysgennemgang
ABS
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TILBEHØR ①

4-punkt – ⬤ ⬤ Huller, 6 ++ Kunstlæder ⬤ 55 % – ++ – – –

4-punkt – ⬤ ⬤ Huller, 24 ++ Kunstlæder ⬤ 55 % – ++ – – –

TILBEHØR ①

4-punkt – – – Slidser + Kunstlæder ⬤ 55 % – ++ – – –

TILBEHØR ①

6-punkt – – ⬤ Slidser +++ Funktions-
material ⬤ 75 –  

80 % ⬤ +++ ⬤

6-punkt ⬤ – ⬤ Slidser +++ Funktions-
material

– 75 –  
80 %

– +++ ⬤ ⬤
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Vejl. udsalgspris inkl. moms ①  Giver 100% UV-beskyttelse
②  Ved alt arbejde med trimmere, kantskærere, kratryddere, blæse-/sprøjteaggregater 

og skæremaskiner skal der desuden anvendes øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller 
iht. EN 166)!

TILBEHØR TIL HJELMSÆT ADVANCE
ƒ

Integrerede  
sikkerhedsbriller

Regnbeskyttelse 
til indvendig  
fastgørelse

Høreværn BT

Ørepropper
Peltor Expand ørepropper, 
der effektivt dæmper. Eks-
panderer efter at man har 
sat dem i, perfekt pasform. 
EN 352. SNR 28 (H: 30; 
M: 24; L: 22) (108 dB(A)).

10 x 5-pack

Artikelnr.

7001 884 2203

205,-

NYHED

Høreværn BT 
Passer til hjelmsæt i serien 
ADVANCE X-Vent.

Artikelnr.

0000 889 9043

960,-

Integrerede 
sikkerheds-
briller
Passer til hjelmsæt   
ADVANCE X-Vent.

Artikelnr.

0000 894 9402

130,-
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Ansigts-/ 
høreværn 
kort med 
kunststof-
visir

Professionelt egnet kombi-
nation, optimal balance,  
bærebånd indstillelige i flere 
trin, med skraldeindstilling, 
dughæmmende overflade-
behandling på begge sider, 
aftagelige kopper afhængigt  
af anvendelse, pandebeskyt-
telse med ventilationsslidser, 
med polykarbonatvisir, 
beskyttelsesklasse B  
(120 m/s) iht. EN 166,  
EN 352, SNR 28. ①②

G500 PC

Artikelnr.

0000 884 0256

600,-

Plexivisir i polykarbonat  
med Optime I høreværn.  
EN 352, EN 1731, SNR 28 
(H: 35; M: 26; L: 16) (op til 
108 dB(A)). ①②

Artikelnr.

7001 884 2243

380,-

Ansigts-/ 
høreværn 
kort med  
nylongitter

 

Professionelt egnet kom-
bination, optimal balance, 
bærebånd indstillelige i flere 
trin, med skraldeindstilling, 
kan bæres med og uden 
kopper afhængigt af an-
vendelse, pandebeskyttelse 
med ventilationsslidser,  
med nylongitter. EN 1731,  
EN 166, EN 352, SNR 28 
(H:B35; M: 26; L: 16)  
(op til 108 dB(A)). ②

G500

Artikelnr.

7001 884 0509

635,-

Netvisir med Optime I  
høreværn. EN 352, EN 1731, 
SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)  
(op til 108 dB(A)). ②

Artikelnr.

7001 884 2233

385,-

Regnbe-
skyttelse til  
indvendig 
fastgørelse
Passer til hjelmsæt  
FUNCTION Universal.

Artikelnr.

7001 884 2297

80,-

Passer til hjelmsæt i  
serien ADVANCE.

Artikelnr.

0000 889 8006

130,-

Visir V4
Visir med skærm og 
hjelmfastgørelse til hjelmene 
G2000 og G3000. 

POLYKARBONAT V4F ①②

Artikelnr.

7001 884 2226

205,-

RUSTFRI V4C ②

Artikelnr.

7001 884 2225

200,-

ÆTSET V4J ②

Artikelnr.

7001 884 2273

400,-

Visir V5
Visir til ansigts-/høreværn-
pakkerne i serien 500 og 
hjelmen G3000.

POLYKARBONAT 5F-11 ①②

Artikelnr.

0000 884 0239

205,-

RUSTFRI 5C-1 ②

Artikelnr.

0000 884 0248

200,-

ÆTSET 5J-1 ②

Artikelnr.

0000 884 0249

370,-

Regnbe-
skyttelse til  
udvendig 
fastgørelse
Passer til hjelmsæt  
FUNCTION Universal.

Artikelnr.

0000 884 0428

120,-
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BESKYTTELSESBRILLER – universal

V9C, V9A, V6B
0000 884 0193

130,- EN 166 F (45 m/s) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤

V9C, integreret i hjelmsæt

0000 884 0194 V9A, integreret i hjelmsæt

7001 884 0100 V6B, integreret i hjelmsæt

Solus

7001 884 0305 170,- EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ Med UV-filter

Metaliks

7001 884 0300 180,- EN 166 F (45 m/s) ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ Allround

Light Plus
0000 884 0372

140,- EN 166 F (45 m/s) – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤

Meget høj kontrastforstærknig

0000 884 0371 Optimale ved stærkt sollys

0000 884 0370 Optimale ved begrænset lys
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 Modelserien FUNCTION

Beskyttelseshandsker

FUNCTION 
Sensotouch 
NYHED

M=9 0088 611 1509

35,-
Strikstof med 
nitrildypning

EN 388

EN 420
+++ +++ + – Elastisk

Velegnet til betjening 
af smartphones eller 

tablets
L=10 0088 611 1510

XL=11 0088 611 1511

FUNCTION 
DuroGrip

S=8 0088 611 1008

65,-
Strikstof med  
latexdypning

EN 388

EN 420
++ + +++ ++ Elastisk

Godt (våd-) greb, 
god beskyttelse 

mod fugt

M=9 0088 611 1009

L=10 0088 611 1010

XL=11 0088 611 1011

Kuldebeskyttelseshandsker

FUNCTION 
ThermoGrip

S=8 0088 611 1208

60,-
Strikstof med  
latexdypning

EN 388

EN 420
++ + +++ +++ Elastisk

Godt (våd-) greb, 
god beskyttelse 

mod fugt

M=9 0088 611 1209

L=10 0088 611 1210

XL=11 0088 611 1211

 Modelserien dynamic

Beskyttelseshandsker

DYNAMIC  
SensoLight

S=8 0088 611 0808

115,-
Fårelæder/ 

tekstilhåndryg

EN 388

EN 420
++ +++ ++ – Elastisk,  

velcrolukning
Refleksbånd,  

let

M=9 0088 611 0809

L=10 0088 611 0810

XL=11 0088 611 0811

DYNAMIC 
Vent

S=8 0088 611 0908

145,-
Syntetisk læder/
tekstilhåndryg

EN 388

EN 420
++ ++ – – Elastisk,  

velcrolukning
Let,  

åndbar

M=9 0088 611 0909

L=10 0088 611 0910

XL=11 0088 611 0911
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 Modelserien dynamic

Kuldebeskyttelseshandsker

DYNAMIC 
ThermoVent

S=8 0088 611 0508

165,-
Gedelæder/ 

tekstilhåndryg

EN 388

EN 420
+++ +++ ++ ++ Elastisk Åndbar

M=9 0088 611 0509

L=10 0088 611 0510

XL=11 0088 611 0511

Sikkerhedshandsker

DYNAMIC 
Protect MS

S=8 0088 610 0008

380,-
Okselæder  

gennemgående/ 
tekstilhåndryg

EN 388

EN 420

EN ISO 
11393 
(381)

++ ++ +++ ++ Elastisk Skærebe- 
skyttelsesklasse 1

M=9 0088 610 0009

L=10 0088 610 0010

XL=11 0088 610 0011

 Modelserien advance

Beskyttelseshandsker

ADVANCE
Membran

M=9 0000 884 1144 295,-
Okselæder

gennemgående/ 
tekstilhåndryg

EN 388

EN 420
+++ ++ +++ +++ Elastisk

Åndbar, 
håndleds-

beskyttelse

ADVANCE 
Ergo M=9 0088 611 0409

135,-
Fårelæder/ 

tekstilhåndryg

EN 388

EN 420
+++ +++ ++ – Elastisk,  

velcrolukning RefleksbåndL=10 0088 611 0410

XL=11 0088 611 0411

ADVANCE 
Ergo MS

S=8 0088 611 0708

155,-
Okselæder

gennemgående/ 
tekstilhåndryg

EN 388

EN 420

EN ISO 
11393 
(381)

+++ +++ ++ – Elastisk,  
velcrolukning

Åndbar,  
refleksbånd

M=9 0088 611 0709

L=10 0088 611 0710

XL=11 0088 611 0711
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STIHL. FØLGER 
MED TIDEN.
ƒ

324 Strong Roots

326 Wild Kids

328 TIMBERSPORTS®

330 Brand collection

BRAND SHOP 323
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Strong Roots
ƒ

Vores unikke STRONG ROOTS-kollekti-
on er inspireret af den uberørte natur 
og vores virksomheds historie. Opdag 
de autentiske og funktionelle looks,  
og begiv dig ud på eventyr.

Contra 
T-Shirt 
STIHL T-shirten »CONTRA«’s 
washed-out-look giver den 
et helt særligt udtryk. Det 
store tryk på brystet med 
Contra motorsav under-
streger denne afslappede 
T-shirts vintagestil.

STØRRELSE Artikelnr.

XS 0464 002 1448

S 0464 002 1452

M 0464 002 1456

XL 0464 002 1460

XXL 0464 002 1464

255,-

NYHED

Rygsæk WOOD
Rygsæk i 80 % polyester og 
20 % nylon med en volumen 
på 30 liter, smart opdeling, 
god luftcirkulation, der 
forhindrer ryggen i at blive 
ubehageligt varm, praktisk 
udvendig lomme, forbere-
delse til drikkesystem og 
regnbeskyttelse er perfekt, 
når du er på farten.

53 x 32 x 24 cm

Artikelnr.

0420 160 0001

875,-

Forbindings-
taske
Hvis uheldet er ude,  
indeholder den praktiske 
kanvastaske det du skal 
bruge. Indhold: Gazebind, 
bandage, rulle med  
hæfteplaster, plaster  
(2 x små, 4 x mellem, 4 x stor), 
1 pakke lommetørklæder,  
1 par engangshandsker,  
1 regnponcho, 1 saks,  
1 pincet.

12 x 17 x 5 cm

Artikelnr.

0420 160 0003

95,-

HERITAGE  
kasket
Heritage kasket med 
front i bomuld, justerbar 
størrelse via velcrobånd 
og mesh-del, der gør den 
behagelig at have på. Det 
store påsyningsmærke med 
det historiske STIHL logo på 
fronten gi’r kasketten stil og 
karakter.

STØRRELSE One-fits-all

Artikelnr.

0464 021 0082

185,-

BRAND SHOP324



Lommekniv
Lommekniven i kvalitetsstål 
finder mange anvendelser i 
det fri. Lommeknivens greb 
med låsbar klinge er fremstil-
let i matteret rustfrit stål og 
glasfiberlaminat. Den klarer 
alle belastninger og er som 
skabt til outdoor-eventyr.

KNIVBLAD 8 cm

Artikelnr.

0464 186 0010

150,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

VW T1 Model- 
BUS 1:43
Denne detaljerede model af 
VW T1 årgang 1955 er lige 
noget for samlere. VW-rug-
brødet i kraftig zinktrykgods 
er malet i originale farver i 
det historiske STIHL design. 
Den legendariske VW-bus 
fra Schuco i skala 1:43 står 
på en kunststofsokkel og er 
beskyttet af en gennemsig-
tig afdækning.

Artikelnr.

0464 935 0100

275,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

Historiske 
motorsavs- 
modeller
Disse samlerobjekter får 
samlerens hjerte til at slå 
hurtigere. Udførslen i kraftigt 
zinktrykgods fra Schuco i 
skala 1:12, der er malet i ori-
ginale farver, gør det muligt 
at rejse tilbage i tiden til den 
tidlige STIHL historie.

TYPE A

Artikelnr.

0464 035 0200

TYPE BBÜ

Artikelnr.

0464 035 0230

TYPE BL

Artikelnr.

0464 035 0210

TYPE BLK

Artikelnr.

0464 035 0220

TYPE CONTRA

Artikelnr.

0464 035 0240

185,-

Powerbank  
i træ
Powerbanken i valnøddetræ 
med aluminiumsbagside 
kan let oplade smartpho-
nes, kameraer og andre 
enheder. Powerbanken 
med lithium-ion-batteri og 
USB-interface passer perfekt 
i bukselommen og er en 
strømkilde, du kan regne 
med, når du er på farten.

9 x 9 cm

Artikelnr.

0420 260 0003

325,-

TUBETØR-
KLÆDE, FOREST
Den fleksible ledsager på 
ture i skoven og meget mere. 
Det praktiske trekking-tube-
tørklæde i 100 % polyester 
kan anvendes på forskellige 
måder, f.eks. som halstørklæ-
de eller pandebånd – præcis 
som du har brug for. Med 
skovmotiv og STIHL logo.

Artikelnr.

0464 016 0060

55,-

BRAND SHOP 325
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

Løbecykel  
til børn
Skræddersyet til aktive 
børn! Med vores løbecykel 
i FSC-certificeret birketræ 
lærer små fartdjævle at hol-
de balancen gennem leg, og 
det er en god forberedelse 
på den første »rigtige« cykel. 
Saddelhøjden kan indstilles 
fleksibelt, så børn fra 3 til 
6 år kan tage på tur med 
denne løbecykel.

Artikelnr.

0464 944 0000

895,-

Batteridre-
vet legetøjs-
trimmer

Legetøjstrimmeren med 
realistisk lyd er det helt 
rigtige til børn, der gerne 
vil »hjælpe til« med havear-
bejdet. Den batteridrevne 
legetøjstrimmer kan justeres 
i højden og giver dermed 
leg og glæde i mange år. 
Lydstyrken kan reguleres.

Artikelnr.

0464 937 0000

285,-

Batteridrevet  
legetøjs-
motorsav

Den virkelighedstro legetøjs-
motorsav er til børn og barn-
lige sjæle! Den bevægelige 
kæde og motorsavslyden gør 
legen endnu mere realistisk. 
Børnemotorsaven leveres 
med batterier, så legen kan 
gå i gang med det samme.

Artikelnr.

0464 934 0000

200,-

Reservekæde-
sæt til lege-
tøjsmotorsav 
(IKKE ILLUSTRERET)

Fire gummikæder, m. 
værktøj.

Artikelnr.

0464 934 0095

25,-

Wild Kids
ƒ

Lege i skoven, bygge huler og finde 
skatte? Vi har alt til børn med masser af 
fantasi, der gerne vil opleve noget og 
lege med de store.
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QuickStop 
sut
»QuickStop«-sutten i 
praktisk pakke med to styk 
hjælper små STIHL fans fra  
6 til 18 måneder med at 
finde ro og falde i søvn. 
Silikonesutterne er fødeva-
regodkendt og opfylder den 
europæiske norm EN 1400.

Artikelnr.

0464 095 0070

115,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

Suttekæde  
i træ
Så er der altid styr på sutten. 
Suttekæden i naturligt bøge-
træ er det perfekte tilbehør 
til små STIHL fans. Suttekæ-
den består af træperler med 
STIHL motiver som bæveren 
Tim Timber eller tegneserie-
motorsave. Metalklemmen i 
høj kvalitet holder suttekæ-
den fast på sin plads.

Artikelnr.

0464 095 0050

105,-

NYHED

Stabelspil
STIHL udgaven af det 
klassiske stabelspil, hvor 
det gælder om ikke at 
vælte tårnet. Stabeltårnet 
i FSC-certificeret pinjetræ 
kræver en sikker hånd og er 
et hyggeligt spil til unge og 
gamle. Alle 54 klodser samt 
æsken er forsynet med et 
lasergraveret STIHL logo.

Artikelnr.

0464 959 0010

150,-

Fodbold
Træningsbolden i syntetisk 
læder, PVC-fri, størrelse 5 i 
klassisk fodbolddesign, giver 
små og store børn masser 
af sjov på banen og i haven. 
Fritidsbolden er håndsyet. 
Butyl-blæren uden syninger 
med sikkerhedsventil sørger 
for, at bolden ikke mister luft 
så hurtigt.

Artikelnr.

0464 936 0020

125,-

Arbejdshand-
sker
Børnearbejdshandskerne er 
lige så gode som originalen 
til voksne. Beskyttelseshand-
skernes håndryg er frem-
stillet i en elastisk spandex/
elastan-materialeblanding 
og forsynet med et markant 
STIHL logo. Handskernes 
indvendige flader er frem-
stillet i robust kunstlæder. Så 
bliver det endnu sjovere at 
lege i det fri!

STØRRELSE S / 3 (3 – 5 år)

Artikelnr.

0464 939 0040

STØRRELSE M / 5 (6 – 8 år)

Artikelnr.

0464 939 0050

STØRRELSE L / 6 (9 – 11 år)

Artikelnr.

0464 939 0060

75,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

UDENDØRS 
KONGESPIL
Kongespillet har gennem 
århundreder begejstret 
både store og små. Spillet 
går ud på først at vælte kub-
berne og derefter kongen 
i midten med kastepinden. 
Spillefigurerne er fremstillet 
i certificeret fyrretræ.

Artikelnr.

0464 927 0010

325,-

NYHED

Legetøjs-
hjelm

Virkelighedstro model af den 
professionelle STIHL hjelm, 
ABS-kunststof, nedklappeligt 
visir, justerbar størrelse, ned-
klappeligt høreværn, ingen 
beskyttende funktion, egnet 
til børn fra tre år.

Artikelnr.

0420 460 0001

210,-

BRAND SHOP 327
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

TIMBERSPORTS®
ƒ

STIHL TIMBERSPORTS® Series er  
timbersportens superliga. Hvis man vil 
vise sin lideskab for denne spektakulære 
mesterskabsserie i fritiden, er fanartik-
lerne helt perfekte.

KISS MY AXE 
TRUCKER-
KASKET
Den klassiske truckerkasket 
i 100 % polyester passer ind 
overalt. Kasketten er holdt 
i sorte og hvide kontrast-
farver, der leder opmærk-
somheden hen på det cool 
»KISS MY AXE«-logo, som 
pryder fronten. Kaskettens 
størrelse kan indstilles via 
snapback-lukkeanordningen.

STØRRELSE One-fits-all

Artikelnr.

0464 021 0050

55,-

KISS MY AXE 
KASKET
Med denne STIHL  
TIMBERSPORTS® kasket 
er du perfekt udstyret 
til enhver begivenhed! 
Kasketten i 100 % bomuld, 
med skærmens underside i 
kontrastfarve, er særdeles 
markant med det store »KISS 
MY AXE«-broderi på fronten. 
Skræddersyet til fans af  
ekstremsporten.

STØRRELSE One-fits-all

Artikelnr.

0464 021 0070

185,-

NYHED

POLO
Denne polo er det rigtige 
valg til alle, der kan lide det 
klassiske look. Poloen er 
fremstillet i 100 % bomuld i 
Jersey-kvalitet med tre knap-
per og linninger og krave i 
fladstrik, og den er holdt i 
elegant sort. De broderede 
krydsede økser på brystet 
og et nakkebånd i orange 
understreger et diskret og 
cool design.

STØRRELSE Artikelnr.

XS 0420 500 0244

S 0420 500 0248

M 0420 500 0252

L 0420 500 0256

XL 0420 500 0260

XXL 0420 500 0264

385,-

NYHED

Vindjakke
Helt vindtæt! Vores sorte 
vindjakke er den perfekte 
ledsager til sport og fritid. 
Materialeblandingen af 86 % 
polyester og 14 % elastan 
er vindafvisende, åndbar og 
hurtigtørrende. Ærmerne i 
kontrastfarve med orange 
indsatser, de reflekterende 
krydsede økser på brystet 
samt STIHL TIMBERSPORTS® 
logotrykket på ryggen sætter 
et unikt præg. Hætten og 
den opretstående krave i 
stretchmateriale og lom-
merne med lynlås i siderne 
fuldender jakken.

STØRRELSE Artikelnr.

S 0420 510 0148

M 0420 510 0152

L 0420 510 0156

XL 0420 510 0160

XXL 0420 510 0164

995,-
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AXE HOODIE
Det bedste bliver lige en 
tand bedre! Den grå hoodie 
i doubleface-jersey, 55 % 
bomuld, 45 % polyester 
med øksetryk på brystet er 
vores nye yndlingsallrounder. 
Smarte detaljer som hættens 
orange indvendige for, 
snøreender i metal og STIHL 
TIMBERSPORTS® »KISS MY 
AXE«-emblem på ærmet gør 
hoodien til et must for både 
mænd og kvinder!

STØRRELSE Artikelnr.

S 0420 520 0648

M 0420 520 0652

L 0420 520 0656

XL 0420 520 0660

XXL 0420 520 0664

595,-

STIHL  
TIMBERSPORTS® 
HOODIE
Hættetrøje med STIHL  
TIMBERSOPORTS® logo på 
venstre side. Slank pasform 
med praktiske sidelommer 
og lynlåsfront. Farve: Sort. 
70% bomuld og 30 % nylon.

STØRRELSE Artikelnr.

S 9999 881 0450

M 9999 881 0451

L 9999 881 0452

XL 9999 881 0453

XXL 9999 881 0454

3XL 9999 881 0455

495,-

AXE KASKET
En klassiker på en ny måde. 
STIHL TIMBERSPORTS® 
kasketten »AXE« i ren 
bomuld har masser at byde 
på. Skærmens orange 
underside skaber en 
cool kontrast til resten af 
designet i olivengrøn med 
let washed-out-effekt. Men 
det absolutte højdepunkt er 
uden tvivl de krydsede økser 
i smart 3D-broderi.

STØRRELSE One-fits-all

Artikelnr.

0464 021 0060

185,-

AXE BÆLTE
Perfekt hold, perfekt look. 
Bæltet i ren bomuld sørger 
ikke bare for, at dine jeans 
eller arbejdsbukser sidder 
godt – det store metalspæn-
de gør det også til et ægte 
blikfang. De fræsede krydse-
de økser sikrer et super cool 
look. Bæltet er let at afkorte, 
og den robuste metalende 
sørger for, at bæltet ikke 
trævles op.

LÄNGD 120 cm

Artikelnr.

0464 081 0030

275,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

REJSETASKE
Mere end bare en rejsetaske –  
det klassiske design, de 
slidstærke materialer og den 
robuste forarbejdning gør 
den til en stærk ledsager 
på alle eventyr. Den har 
masser af plads til alt, 
hvad du skal bruge. Farve: 
olivengrøn, indvendigt foer 
i orange, 100 % bomuld, 
metalkarabinhager, »KISS 
MY AXE«-badge.

Artikelnr.

0464 072 0030

465,-

Coffee-to-go-
krus
Coffee-to-go-kruset i porcelæn 
i STIHL TIMBERSPORTS® 
design ser ikke bare godt ud, 
det er også praktisk. Med 
en volumen på 300 ml, låg 
og grebsflade i isolerende 
silikone holder det genan-
vendelige kaffekrus alle dine 
yndlingsdrikke varme.

Artikelnr.

0464 283 0000

115,-

KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

Notesbog
Notesbogen er perfekt til 
hurtige notater, der ikke må 
gå tabt. Det ternede papir er 
FSC-certificeret og samlet 
med en metalspiral. Det  
sorte, robuste skum-
plastomslag prydes af  
STIHL TIMBERSPORTS® 
logoet.

Artikelnr.

0464 555 0010

95,-

NYHED

STIHL  
TIMBERSPORTS® 
T-SHIRT
T-shirten med STIHL  
TIMBERSPORTS® logoet er 
et must for alle fans af skov-
huggersport. Den bekvemme 
trøje i ren bomuld med fint 
ribbet rund hals vækker 
opmærksomhed og er ekstra 
behagelig at gå med.

STØRRELSE Artikelnr.

S 0464 002 1248

M 0464 002 1252

L 0464 002 1256

XL 0464 002 1260

XXL 0464 002 1264

235,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Baseball-
kasket
Denne sorte baseballkasket 
i polyester med stort brode-
ret STIHL logo passer på alle 
hoveder! Man kan se på lang 
afstand, at det er god STIHL!

STØRRELSE One-fits-all

Artikelnr.

0464 015 0030

50,-

PARAPLY
Vores sorte paraply med far-
vede elementer i orange af 
100 %-polyester-pongee-be-
træk og stabil stålstok er 
det perfekte tilbehør til 
»Singing in the Rain«. Takket 
være windproof-system og 
glasfiberskinner klarer den 
også vind og blæst. Soft-
touch-grebet ligger godt i 
hånden.

Ø ca. 112 cm

Artikelnr.

0420 360 0004

150,-

Taskeparaply
Hvis vejrudsigten siger 
skyer, er den praktiske sorte 
taskeparaply den perfekte 
ledsager. Med en størrelse 
på 28 cm i lukket tilstand er 
der plads til paraplyen i alle 
tasker! Farvede elementer i 
orange, 100 %-polyester- 
pongee-betræk, stabil stål-
stok, windproof-system og 
glasfiberskinne gør den til 
den perfekte partner, også 
når det stormer. Soft-touch-
grebet ligger godt i hånden.

Ø ca. 97 cm

Artikelnr.

0420 360 0005

140,-

Duffelbag, 
FoldbaR
Særdeles praktisk vandtæt 
taske på 60 l. Tasken kan 
foldes helt sammen når den 
ikke benyttes, og bæres på 
enten ryggen eller i hånden 
når den er fuld. Farve: Sort 
med STIHL logo.

Artikelnr.

9999 883 0099

395,-

Brand  
collection
ƒ

STIHL er mere end bare motorsave.  
STIHL er glæde ved arbejdet og naturen 
og lidenskab for tekniske detaljer.
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KUN SÅ LÆNGE  
LAGER HAVES!

Strikhue
Det betaler sig at være 
hurtigt ude! Med strikhuen 
er man godt udstyret til 
den kolde årstid. Huen 
med klassisk ribbet look er 
fremstillet af en særligt varm 
bomuldsblanding i 50 % 
bomuld og 50 % polyakryl. 
Det indvendige foer i blød 
fleece yder også ekstra  
beskyttelse mod kulden. 

STØRRELSE One-fits-all

Artikelnr.

0464 018 0020

70,-

CHRONOGRAPH 
UR
Chronograph armbåndsur 
med klassisk urskive og 
ekstra decentral sekund-, 
24-timers- og stopurvisning 
er et must for fans af særlige 
herreure. Det sorte læder-
armbånd med spænde og 
den massive urkasse i rustfrit 
stål giver sportsuret et eks-
klusivt ydre. Fremstillet  
af Jacques Lemans.

Artikelnr.

0464 585 0050

835,-

NYHED

Fleecejakke
Klassisk design, gennemprø-
vet materiale: Fleecejakken 
i varme og bløde polyester-
fibre beskytter mod kulde 
og giver samtidig fuld bevæ-
gelsesfrihed. Det broderede 
logo på forsiden samt oran-
ge syninger på manchetter 
og den indvendige række 
fuldender designet.

STØRRELSE Artikelnr.

XS 0420 910 0044

S 0420 910 0048

M 0420 910 0052

XL 0420 910 0056

XXL 0420 910 0060

3XL 0420 910 0064

295,-

TUBETØRKLÆ-
DE, ORANGE
Uundværligt tubetørklæde, 
når du skal ud i naturen 
- kan bruges som både 
pandebånd, halstørklæde 
eller hue. Med fine, printede 
motorsave, økser og andre 
motiver kendt fra STIHL 
TIMBERSPORTS®.

Artikelnr.

0464 016 0050

55,-

NYHED

LED- 
lommelygte
Sort eloxeret robust 3 W 
LED-lommelygte i aluminium 
med indgraveret STIHL logo. 
Praktisk trykknap til tænd/
sluk bag på huset. Leveres 
med 3 AAA-batterier og 
strop.

Artikelnr.

0420 360 0009

150,-

Træfugt-
måler
Den praktiske træfugtmåler 
kan ikke kun måle fugt i 
brænde eller træ til byggeri. 
Den kan også præcist måle 
fugt i andre materialer, f.eks. 
gips eller cement. Desuden 
viser den bærbare måler 
også omgivelsestemperatu-
ren. Leveres med fire batteri-
er (1,5 V, LR44).

Artikelnr.

0464 802 0010

175,-

Nøglering, 
motorsav 
med lyd
Ikke uden min motorsav! 
Med nøgleringen med 
form som en motorsav og 
realistiske lydeffekter er 
yndlingsværktøjet altid med. 
Nøglekæden og selve ringen 
til STIHL nøgleringen er 
fremstillet i forniklet stål. 
Inkl. knapbatterier (kan 
udskiftes).

Artikelnr.

0420 960 0003

35,-

Nøglering, 
hjelm
Nøgleringen med form 
som en hjelm er et ægte 
blikfang – og samtidig prak-
tisk. Miniaturehjelmen er 
fremstillet i robust akryl, og 
nøgleringen og nøglekæden 
er fremstillet i glansforzinket 
stål. Den praktiske nøglering 
med sikkerhedshjelmdesign 
er et must for enhver fan.

Artikelnr.

0464 118 0020

15,-
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Vejl. udsalgspris inkl. moms

Tømrerblyant
Ekstra robust blyant til hårdt 
fæste, perfekt til at tage 
med i forbindelse med reno-
vering, byggeri osv. Orange 
med hvidt STIHL logo.

Artikelnr.

0464 502 0000

10,-

Tommestok
Sammenklappelig tomme-
stok, 2 m. Kun 24 cm lang 
sammenklappet, let at have 
med i bukselommen. Altid 
inden for rækkevidde, når 
man skal bruge den. Hvid 
med orange STIHL logo.

Artikelnr.

0464 152 0020

37,-

Kop
Til kaffe, te, cappuccino eller 
varm chokolade – STIHL 
koppen i porcelæn af høj 
kvalitet er helt uundværlig 
til morgenmaden eller pau-
sen. Den har den perfekte 
størrelse til din yndlingsdrik 
og kan samtidig vaskes i 
maskine.

Artikelnr.

0464 257 0000

95,-

Ølglas, sæt 
med 2 stk.
Så kan mandeaftenen godt 
begynde! Vores ølglas i 
klassisk design er perfekte til 
alle bryggerispecialiteter. De 
står sikkert takket være den 
stabile fod, STIHL logoet er 
indgraveret lodret, og de eg-
ner sig til opvaskemaskine. 
Fås i pakke med to, 0,3 l.

Artikelnr.

0464 767 0010

70,-
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Moderne teknik 
i detaljer.
ƒ



1 BATTERIDREVNE PRODUKTER 
ƒ
BATTERIMODELLER

STIHL maskiner med innovativ batteriteknologi angives med 
et batterisymbol. Ud over den pågældende betegnelse af bat-
teritypen viser symbolet, hvilken af de forskellige batterilinjer, 
produktet tilhører. Samtlige batterier indeholder kun udvalgte 
lithium-celler, som lever op til høje sikkerhedskrav. Batterierne kan 
genoplades indtil 1.200 gange uden mærkbart kapacitetstab. De 
specifikke angivelser oplyser om batteritype og anvendelsesområ-
de samt batteriets konstruktion og effekt.

I forbindelse med modeller i AS-systemet 
anvendes et Lithium-Ion-batteri af typen AS 
til alle maskiner. For at opnå større bruger-

venlighed vises batteriernes ladetilstand ved et tryk på en knap 
med flere LED'er på maskinen (undtagen HSA 25).

Maskinerne i AI-line har et fastmonteret 
Lithium-Ion-batteri og oplades via en strøm-
forsyning. For større brugervenlighed angives 

batteriernes ladetilstand med flere LED'er.

Til redskaberne i AK-systemet anvendes der 
et udskifteligt Lithium-Ion-batteri af typen 
AK, som kan bruges i flere forskellige maski-

ner. For større brugervenlighed angives batteriernes ladetilstand 
med flere LED'er.

Maskinerne i AP-systemet er kompatible med 
AP- og AR-batterier. Disse batterier tilbyder 
ekstra effekt og holdbarhed. Det er en stor 

fordel, særligt for den professionelle bruger. 

LYNOPLADERSYSTEM TIL BATTERIER

Lynopladernes opladningsproces forkorter den samlede ladetid 
med op til 30 % i forhold til en almindelig oplader med anvendelse 
af samme ladestrøm. Samtidig garanterer processen en skånsom 
opladning af batteriet uden overopladning.

AKTIVERINGSNØGLE

Maskiner med indbygget batteri kan startes 
sammen med en aktiveringsnøgle.  
Hvis nøglen hives ud, afbrydes strømmen til 
maskinen. Dermed kan man rengøre, opbe-
vare og transportere maskinerne på sikker vis. 

STIHL EC TEKNOLOGI

Den børsteløse elmotor (EC) fra STIHL fungerer 
effektivt og nærmest slitagefrit, blandt andet takket 
være den anvendte STIHL EC elektronik. Elektronikken 

fungerer som en intelligent kontrolenhed, der altid registrerer det 
batteri, som aktuelt er sat i maskinen, og forsyner EC-motoren 
med den effekt, der passer til batteriet. Dermed sikrer man, at 
maskinen altid har den optimale ydelse til rådighed – og det endda 
konstant under hele batteriets afladningsproces.

BRUG I REGNVEJR 

Batteridrevne STIHL maskiner med dette symbol kan 
også benyttes i regnvejr. Anvisningsmærkaterne på 
udstyret og i betjeningsvejledningen skal ligeledes 

overholdes. Vær opmærksom på, at regn, tåge og anden fugt 
kan forekomme med varierende intensitet, og at udstyret ikke 
vil kunne anvendes under ekstreme forhold. Batterierne må ikke 
opbevares i saltholdige omgivelser eller komme i kontakt med 
forurenede væsker. Efter brug skal batterierne og maskinen tørre. 
Opladere må generelt kun anvendes i tørre omgivelser.

BRUG UDEN HØREVÆRN 

Med denne batteriteknologi er maskinerne den per-
fekte løsning, især i støjfølsomme områder omkring 
eksempelvis sygehuse, parkanlæg og boligejendomme. 

Anvisningerne i betjeningsvejledningen bør overholdes.

 
3 Motorsave og teleskopsave 
ƒ
BENZINDREVNE MOTORSAVE

 

ETGREBSBETJENING

Alle funktioner, f.eks. start, drift og stop, styres enkelt og bekvemt med 
én og samme hånd.

ELEKTRISK HÅNDTAGSVARME (W)

Den elektriske håndtagsvarme sørger for  
tørre og varme hænder, et bedre greb og 
dermed højere betjeningssikkerhed om vinte-
ren. Vedligeholdelses- og slitagefri varmefo-
lier i håndtagsrøret og bageste håndtag kan 
tilkobles efter behov og holder håndtagene 
varme og tørre.

ELEKTRISK FORVARMET KARBURATOR (V)

Den elektriske karburatorforvarmning med  
temperaturafhængig tænd/sluk-styring  
forhindrer, at karburatoren iser til ved drift  
om vinteren.

ERGONOMISK HÅNDTAGSDESIGN 

Muliggør komfortabel betjening af saven i enhver arbejdsstilling.

FÆLDELISTE

Til bedre retningskontrol i forbindelse med fældning er  
fældelisten integreret i motorsavens design som sigtelinie.

HD2-FILTER

HD2-filteret af polyætylen-filtermateriale 
har op til 70 % finere porer end fiberstof- og 
polyamidfiltre. Det kan derfor frafiltrere selv 
meget fint støv. Det er desuden olie- og 
vandafvisende og meget nemt at rengøre. 
Den PET-udstyrede rundfilterpatron med 
lynkobling gør det muligt at skifte filter i en 
fart uden brug af værktøj.

BAGESTE HÅNDBESKYTTELSE

Beskytter brugerens bageste hånd imod tilbageslag fra grene  
eller dele af savkæden i tilfælde af, at kæden imod al forventning 
skulle falde af eller knække.
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KOMPENSATOR

Giver altid den optimale brændstof/luftblanding – selv med et 
meget snavset luftfilter.

MANUEL BRÆNDSTOFPUMPE

På STIHL motorsave og teleskopsave med  
manuel brændstofpumpe lettes startproce-
duren, og antallet af nødvendige starttræk  
reduceres. Når der trykkes på pumpebælgen, 
fyldes karburatorens reguleringskammer med  
brændstof. Dermed er der ved startproce-

duren med det samme tilstrækkeligt brændstof til rådighed til 
dannelse af en antændelig luft/brændstofblanding, og det er ikke 
nødvendigt at trække mange gange i snoren.

MÆNGDEREGULERBAR OLIEPUMPE

Forskellige skærelængder, træsorter og arbejdsteknikker kræver 
forskellige mængder af olie under savning. Den mængde- 
regulerbare oliepumpe gør det muligt for brugeren at indstille  
en nøjagtig dosering af den tilførte oliemængde helt efter behov.

KÆDESTRAMMER I SIDEN

Kædestramningen i siden gør det nemt og  
sikkert at stramme kæden.

STIKLISTE

Til bedre retningskontrol i forbindelse med  
stiksnit er stiklisten integreret i starterens  
design som sigtelinje. 
 

STIHL 2-MIX-MOTOR

STIHL 2-MIX motor er både stærk og  
økonomisk. Adskillelsen af udstødningsgas  
og lufttilførsel minimerer cirkulationstabet,  
hvorved ydelsen forbedres og brændstoffor-
bruget nedsættes.

STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

STIHL antivibrationssystemet nedsætter  
overførslen af motorsvingninger.  
Derved aflastes rygmuskulaturen,  
og forekomsten af "hvide fingre" begrænses. 
 

STIHL ELASTOSTART

Kompressionstrykket giver rykagtige  
belastninger under start, som påvirker musk-
ler og led. Dæmpningselementet i special-
starthåndtaget ElastoStart optager og afgiver  
impulser svarende til kompressionen og mod-
virker den. Dette giver en jævn startproces.

STIHL EASY2START (E)

Med det jævne træk i startkablet bliver  
fjederen spændt mod kompressionstrykket.  
Belastninger gennem rykagtige bevægelser 
undgås. Fjedrene giver automatisk den  
lagrede energi videre til krumtapakslen,  
sætter denne i bevægelse og sørger for,  
at motoren starter. Det tillader en startha-

stighed, der er reduceret med en tredjedel. 

STIHL INJECTION (i)
 
 

Injektionsteknologien betyder en meget enkel betjening for brugeren. 
Kombihåndtaget er væk, du skal kun bruge en stop-tast til at 
slukke. Den fuldt elektroniske motordrift med sensorunderstøttet 
diagramstyring garanterer en optimal motorydelse og en særdeles 
god acceleration under alle arbejdsbetingelser. Ved hjælp af 
måling i realtid beregner styringsapparatet den eksakte 
brændstofmængde og det ideelle tændingstidspunkt. 
Indsprøjtningen følger via indsprøjtningsventilen direkte ind i 
krumtaphuset. Den enestående kombination af letvægtsteknik og 
den mest moderne motorteknologi betyder det bedste forhold 
mellem ydelse og vægt på markedet samtidig med en kompakt 
konstruktion.

STIHL VÆRKTØJSFRI KÆDESTRAMNING (B)

Savkæden spændes hurtigt og ubesværet 
med justeringshjulet og uden brug af værktøj. 
Kæden slækkes, når justeringshjulet drejes 
til venstre og spændes, når hjulet drejes til 
højre. Føreskinnen fastgøres automatisk, når 
kæde hjulsdækslet drejes fast.

STIHL M-TRONIC (M)

 
 

Den fuldelektroniske motorstyring regulerer  
tændingstidspunktet og brændstofdoseringen, 
så de svarer til driftstilstanden, og tager højde 
for ydre betingelser som f.eks. temperatur, 
højde over havet og brændstofkvalitet. Dette 
sikrer gennemgående en optimal motoreffekt, 

konstant optimalt omdrejningstal og særdeles gode 
accelerationsegenskaber. De manuelle karburatorindstillinger 
undgås helt med M-Tronic. STIHL M-Tronic skal kun bruge én 
startposition på kombigrebet til koldstart. Efter start kan der 
straks gives fuld gas. Den nødvendige brændstofmængde 
beregnes præcist af systemet og tilføres efter behov. Normalt 
starter maskinen fra position I. M-Tronic husker også indstillingerne 
fra den sidste arbejdsopgave. Således aktiveres den fulde  
motoreffekt straks under de samme ydre forhold ved hver ny start.

STOPKNAPFUNKTION

Betjeningsgrebet springer af sig selv tilbage i  
driftsstillingen, når maskinen slukkes. Den  
varme maskine kan derfor startes direkte 
igen.
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SVÆRD

 

UDSKIFTELIG SVÆRDSPIDS 

Ved hård slitage kan hele sværdspidsen, inklusive rullelejet,  
ganske nemt udskiftes (Rollomatic ES og Rollomatic ES Light).

LETVÆGTSSVÆRD

STIHL letvægtssværdene E Light og ES Light  
adskiller sig i udformning og konstruktions- 
måde. E Light-sværd er elektrisk svejsede  
stålplader med store udsparinger, der er fyldt  
op med glasfiberforstærket polyamid. Det gør  
sværdet særligt let. På ES Light bliver hulrum-

mene fræset ud og derefter svejset med en særlig laserproces. 
På den måde opstår et ekstremt stabilt hult emne med en elastisk 
over- og underkonstruktion. Begge konstruktionsmåder giver 
motorsaven mærkbare vægtbesparelser og en bedre balance. Din 
motorsavs tyngdepunkt bringes tættere ind imod kroppen, og din 
rygsøjle aflastes mærkbart.

SVÆRDLÆNGDE

Den faktiske skærelængde er mindre end den angivne  
sværdlængde og varierer afhængigt af model.

STIHL EMATIC-SYSTEM

STIHL Ematic-systemet reducerer afhængigt 
af skæreudstyr og træsort kædeolieforbruget 
med op til 50 % i forhold til konventionelle 
sværd uden Ematic. Systemet består af  
STIHL Ematic- eller Ematic S-sværd, STIHL 
Oilomatic-savkæde og en mængderegulerbar 

eller droslet oliepumpe. Kædeolien havner præcis der, hvor den 
gør mest gavn – uden unødigt spild.

STIHL ROLLOMATIC E

Egenskaber for STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic)  
med lille sværdspids:
•  Toptrisser med op til 10 tænder, trisseleje fastgjort  

med fire nitter
•  Lav tilbageslagstendens
•  Ideelt til allround-anvendelse ved fældning af mindre  

træer, til afgrening samt i skovbruget på motorsave  
med en motoreffekt på op til ca. 3,5 kW.

Egenskaber for STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic)  
med stor sværdspids:
•  Toptrisser fra 11 tænder, trisseleje fastgjort med seks nitter
•  Høj indstikskapacitet
•  Opfylder høje krav og er velegnet til professionel brug ved 

fældning og opkortning med motorsave med middelhøj til høj 
motoreffekt på over 4,8 hk.

NÆSEHJUL MED LUKKET RULLELEJE 

Den lukkede konstruktion forhindrer, at  
snavs trænger ind og starter en korrosion af 
rullelejet. Der kræves ingen ekstra vedlige- 
holdelse, eftersom det fedt der lægges i ved  
produktionen af sværdet, er tilstrækkeligt i 
hele sværdets levetid. Dermed bliver leveti-

den på lejerne omkring 80% længere end på lejer, der er åbne og 
udstyret med en smøreboring. Toptrissen kan udskiftes.

GENNEMSIGTIG BRÆNDSTOFTANK

Brugeren kan hurtigt og enkelt kontrollere brændstofniveauet, 
uden at det er nødvendigt at åbne tankdækslet.

TANKLUKNING UDEN VÆRKTØJ

Speciallåg til hurtig, ukompliceret åbning og lukning af tanken 
uden værktøj.

EL-MOTORSAVE

 

OVERBELASTNINGSSIKRING 

I tilfælde af overbelastning slår elmotoren 
automatisk fra, for at forhindre beskadigelse 
som følge af overophedning. På maskinerne 
MSE 141 til MSE 190 udløses overbelastnings-
knappen. Maskinen kan tages i brug igen med 
et tryk på knappen efter en kort pause. MSE 

230 og MSE 250 har elektronisk overvågning af motortemperatu-
ren. Hvis motortemperaturen er for høj, markeres det med en rødt 
lysende LED. Efter ca. 1 minut vil motoren være kølet tilstrækkeligt 
ned, og LED'en slukker. Motorsaven kan tages i brug igen.

 
4 Skæreudstyr   
ƒ
SAVKÆDER 

HÆRDEDE NITTER

Nitterne i STIHL savkæder er induktivt  
hærdede, hvilket forandrer metallets struktur.  
Denne proces gør nitterne mere slidstærke. 
 

GLATTE DRIVLEDSBORINGER

En speciel stansemetode gør ledboringerne spejlglatte.  
Det forbedrer kædens bevægelighed og forlænger levetiden.
 
HÅRDFORKROMNING

Alle STIHL skæretænder fremstilles i spe-
cialstål. Oversiden af tænderne er ydermere 
forkromet elektrolytisk med henblik på at 
opnå højere slidstyrke. Det betyder, at skære-
tænderne holder sig skarpe i længere tid.

FORSTRÆKNING

STIHL savkæder udsættes sidst i produktionen for en 
konstant og høj trækbelastning. Denne „forstrækning“ 
reducerer efterstrækningen ved ibrugtagningen til et 

minimum, hvorved holdbarheden forlænges og slitagen reduceres 
til et minimum.

STIHL OILOMATIC-SMØRESYSTEM

Fine oliekanaler i kædedrevets led optager kædeolien 
og sender den videre til kæde leddene. I drivleddene 
er der i begge sider indpræget fordybninger, hvori 

der samler sig kædeolie. Derfor fordeles smøremidlet bedre på 
sværdets glideflade, og det giver en 10 % bedre smøring end uden 
fordybningerne. 

MODERNE TEKNIK I DETALJER 337



5 TRIMMERE OG KRATRYDDERE 
ƒ
AUTOMATISK DEKOMPRESSION

Dekompressionssystemet åbner automatisk indsugnings ventilen, 
når motoren trækkes i gang. Det dæmper trykimpul  serne og redu-
cerer kraftbehovet med startsnoren betydeligt.

ECOSPEED

Med ECOSPEED-funktionen kan du sætte din kratrydder i en 
brændstofbesparende driftstilstand. Du behøver bare at dreje 
knappen i retning mod minus for at reducere det maksimale 
motoromdrejningstal. Derefter vil din kratrydder køre med delvis 
belastning, men kan trods indstillet begrænsning når som helst 
køre med fuld gas igen, hvis du skulle få brug for det. Med drift 
under delvis belastning falder forbruget, dvs. den tilførte effekt, 
og du kan arbejde markant længere på en tank brændstof eller på 
en batteriopladning. Derudover er udslyngningen af afklip mindre 
kraftig ved delvis belastning end ved fuld gas. 

ERGONOMISK STYR

Styret giver et naturligt bevægelsesmønster 
ved arbejde med maskinen og er det bedste 
valg, hvis der skal bearbejdes større arealer. 
I kombination med universalselen ADVANCE 
PLUS eller skovrydningsselen ADVANCE 
X-TREEm og det rigtige værktøj, kan der 

spares endnu flere kræfter under arbejdet.

TRIMMERTRÅDE

Trimmertrådene fås med mange forskellige  
former og tykkelser til forskellige anven-
delsesformål. Takket være en spiral formet 
præget rille er den afbildede trimmertråd 
mere støjsvag end almindelige runde tråde. 
Fordybningen i trådens overflade afbryder 

den regelmæssige luftstrøm. Der dannes hvirvler, fløjtelyden  
reduceres, og støjen bliver markant lavere.

JUSTERING AF STYR

Ved hjælp af den centrale klemmeanordning  
kan det ergonomiske styr let indstilles til den  
enkelte bruger uden brug af værktøj. Det kan  
drejes 90°, så maskinen fylder mindre ved 
transport og opbevaring.

STIHL 2-MIX MOTOR

STIHL 2-MIX motor er både stærk og  
økonomisk. Adskillelsen af udstødningsgas  
og lufttilførsel minimerer cirkulationstabet,  
hvorved ydelsen forbedres og brændstoffor-
bruget nedsættes.

STIHL 4-MIX® MOTOR

STIHL 4-MIX ® motoren kører på den normale benzin/olie  
blanding (1:50). Benzin/olie-blandingen fordeles i hele motoren 
over en bypasskanal, og sikrer derfor en fuldstændig smøring. 
Takket være det olieblandede brændstof kan maskinen undvære 
dele som f.eks. oliepumpe, oliebeholder og oliekar. 

STIHL ELEKTROSTART (F)

Gør det nemt at starte maskinen ved tryk på en knap. Fungerer 
ved temperaturer ned til 0 °C. 

STIHL M-TRONIC (M)

 
 

Den fuldelektroniske motorstyring regulerer  
tændingstidspunktet og brændstofdoseringen,  
så de svarer til driftstilstanden, og tager højde  
for ydre betingelser som f.eks. temperatur,  
højde over havet og brændstofkvalitet.  
Dette sikrer gennemgående en optimal 

motoreffekt, konstant højeste omdrejningstal og særdeles gode 
accelerations egenskaber. De manuelle karburatorindstillinger undgås 
helt med M-Tronic. STIHL M-Tronic skal kun bruge én startposition på 
kombi-grebet til koldstart. Efter start kan der straks gives fuld gas. 
Den nødvendige brændstofmængde beregnes præcist af systemet 
og tilføres efter behov. Normalt starter maskinen fra position I. 
M-Tronic husker også indstillingerne fra den sidste arbejdsopgave. 
Således aktiveres den fulde motoreffekt straks under de samme ydre 
forhold ved hver ny start.
 
 
6 KombiSystem og MultiSystem 
ƒ
AUTOMATISK DEKOMPRESSION

Dekompressionssystemet reducerer kompressionstrykket i 
startfasen, hvilket bevirker, at der kræves mindre kraft ved træk i 
startsnoren. På den måde kan motoren startes let og ubesværet.

LOOPHÅNDTAG (R) MED SKRIDTBEGRÆNSER

Loophåndtagets skridtbegrænser sikrer, at 
fødderne og benene ikke kommer for tæt 
på knivene eller trimmerhovederne under 
arbejdet.
 

LYNKOBLING MED VINGEMØTRIK

Den innovative lynkobling gør det muligt  
at adskille og samle KombiMotorer og  
KombiVærktøj hurtigt uden ekstra værktøj.
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HAVETRAKTORER  

VRIDNINGSVIBRATIONSDÆMPER

Vridningsvibrationsdæmperen reducerer de vibrationer, der op-
træder – ikke kun ved sædet, men også i rattet og på trinbrættet.

8 Hækkeklippere og  
stanghækkeklippere 
ƒ
PÅSKRUET KNIVSTØDSBESKYTTELSE

Det T-formede beslag i stålplade monteres 
for enden af knivbjælken med to skruer. Det 
beskytter kniven mod kontakt med jord eller 
væg og er nemt at udskifte efter slid. 
 

LETVÆGTSGEAR

Magnesium er et vigtigt konstruktionsmateriale på STIHL motorer. 
Det er ca. en tredjedel lettere end aluminium og har også en høj 
styrke i forhold til vægten. I sammenligning med andre metaller 
kan magnesium bearbejdes nøjagtigt under trykstøbning, f.eks.  
til motorhuse. Det er de helt rigtige egenskaber til fremstilling  
af robuste og lette maskiner. Materialet kan desuden genanven-
des, dvs. udtjente dele kan smeltes om og genanvendes uden 
kvalitetstab.

MANUEL BRÆNDSTOFPUMPE

Med STIHL hækkeklippere og 
stanghækkeklippere med manuel 
brændstofpumpe lettes startproceduren,  
og antallet af træk i startsnoren reduceres. 
Når der trykkes på pumpebælgen, fyldes 
karburatorens reguleringskammer med 

brændstof. Dermed er der ved startproceduren med det samme  
tilstrækkeligt brændstof til rådighed til dannelse af en antændelig 
luft/brændstofblanding, og det er ikke nødvendigt at trække så 
mange gange i snoren. 

STIHL EASY2START (E)

Med det jævne træk i startkablet bliver 
fjederen spændt mod kompressionstrykket. 
Belastninger gennem rykagtige bevægelser 
skal undgås. Fjederen giver automatisk den 
lagrede energi videre til krumtapakslen, 
sætter denne i bevægelse og giver en sikker 

motorstart. Det tillader en starthastighed, der er reduceret med 
en tredjedel.

TANKLUKNING UDEN VÆRKTØJ

Speciallåg til hurtig, ukompliceret åbning og lukning af tanken 
uden værktøj.

HÆKKEKLIPPERE 

DREJELIGT MULTIFUNKTIONSGREB

Det drejelige betjeningsgreb giver mulighed 
for en optimal grebsposition i enhver situation – 
og dermed en enkel og sikker betjening.

7 Robotplæneklippere,  
plæneklippere, havetraktorer  
og vertikalskærere 
ƒ
ROBOTPLÆNEKLIPPERE  

DYNAMISK PLÆNEKLIPNINGSPLAN

I den dynamiske plæneklipningsplan bliver den ugentlige aktivtid 
for iMOW® robotplæneklippere vist og organiseret. Inden for 
denne aktivtid gennemfører robotplæneklipperne deres arbejde 
fleksibelt og lader deres batterier op. Hvis de eventuelt afbryder 
plæneklipningen på grund af regn, indhenter de det selv senere 
på egen hånd inden for denne tidsramme.

HÅNDHOLDTE PLÆNEKLIPPERE 

KNIV-BREMSE-KOBLING

Kniv-bremse-koblingen bliver brugt i særlige varianter af ben-
zindrevne plæneklippere. Den afkobler kniven fra motoren, så 
plæneklipperens motor kan bruges, uden at kniven kører. Også 
græsopsamleren kan tømmes, uden at motoren skal startes igen. 
Derudover garanterer kniv-bremse-koblingen en effektiv beskyt-
telse af krumtapakslen.
 
KOMFORTSTYR

Komfortstyretøjet kan uden værktøj indstilles 
til et ergonomisk arbejde til forskellige krops-
størrelser. Styretøjets stang kan klappes sam-
men, så den dermed udstyrede plæneklipper 
er lettere at transportere og kan opbevares 
på mindre plads. Med det specielle design 
kan græsopsamleren let tages af.

Multikniv

Multiknivens klingeform gør det på en og samme tid muligt at 
opsamle, bortskaffe eller sprede det afskårne materiale. Det  
er ikke nødvendigt at udskifte kniven i den forbindelse. Kniven 
findeler græsset og leder det videre i luftstrømmen eller fordeler 
det jævnt på plænen.

NIVEAUINDIKATOR
Den af kniven genererede luftstrøm hæver niveauindikatoren. Når 
opsamleren er fuld, standser luftstrømmen. Hvis luftstrømmen 
er ringe, falder niveauindikatoren til hviletilstand. Det er en 
opfordring til at tømme græsopsamleren. Niveauindikatorens 
ubegrænsede funktion kan kun garanteres ved optimalt luftstrøm. 
Ydre påvirkninger såsom vådt, tæt eller højt græs, lave skæretrin, 
snavs eller lignende kan påvirke luftstrømmen og niveauindikato-
rens funktion.

SUPER-SOFTGREB 

Det ergonomiske Super-softgreb sørger for en komfortabel slåning 
og forebygger dermed træthed. 

VARIO-HJULDRIFT

Hjuldriftens hastighed lader sig indstille 
uafhængigt af motorens omdrejningstal. 
Sådan forbliver klippe- og opsamlingsydelsen 
konstant. Driften kan reguleres trinløst med 
et håndtag ved grebet. 
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HS 82 R OG HSA 94 R, 

BESKÆRINGSMODEL (R)

Til omfattende beskæring og rydningsarbejder 
på store og kraftige hække
• Stor tandafstand
• Store tænder
•  Gearudveksling til stor beskærekraft

HSA 94 T,  

FORMKLIPNINGSMODEL (T)

Til perfekt formklipning og finere snit:
• Mindre tandafstand
• Mindre tænder
• Udveksling med høje omdrejninger

STANGHÆKKEKLIPPERE 

TILPASSEDE RIGRØRSLÆNGDER

Stanghækkeklipperne med langt rigrør anvendes først og fremmest 
til høje og meget brede hække. De kortere K-modeller med forlæn-
get gribestykke er velegnede til klipning af lavtvoksende hække.

ECOSPEED

Med ECOSPEED-funktionen kan du sætte din hækkeklipper i en 
brændstofbesparende driftstilstand. Du behøver bare at dreje 
knappen i retning mod minus for at reducere det maksimale mo-
toromdrejningstal. Derefter vil din hækkeklipper køre med delvis 
belastning, men kan trods indstillet begrænsning når som helst 
køre med fuld gas igen, hvis du skulle få brug for det. Med drift 
under delvis belastning falder forbruget, dvs. den tilførte effekt, 
og du kan arbejde markant længere på en tank brændstof eller en 
batteriopladning.

LYNJUSTERINGSSYSTEM TIL KNIVBJÆLKE

Knivbjælken kan drejes trinvist -  
op til 130° (HL 91),  
op til 145° (HL 94),  
op til 115° (HLA 65, HLA 85), 
op til 135° (HLA 56), 
op til 125° (HLE 71)  
i to retninger, og kan med henblik på  

transport drejes og fastlåses, så den er parallel med rigrøret.

LOOPHÅNDTAG

Det kompakte håndtag er fremstillet af sort kunststof.  
Håndtaget går næsten 180° rundt om maskinen. Det muliggør 
mange forskellige greb, også ved opgaver på begrænset plads.

 
9 Kompostkværne 
ƒ
BRS VENDETEKNOLOGI

Snitteknivenes retning kan ændres med drejeomskifteren. I høj-
rerotation med uret bliver hårdt materiale som f.eks. grene findelt, 
hvorimod de rivende knive i venstrerotation mod uret forvandler 
bløde planterester til en komposterbar masse. Ved denne forskellige 
forarbejdning af materialet bliver knivene effektivt skånet.

10 JORDFRÆSERE 
ƒ
ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Antivibrationssystemet er integreret i fastgørelsen af styret.  
Det mindsker styrets svingninger, og derved reduceres også  
den fysiske kraftanvendelse ved kørsel med maskinen.

FRÆSEKNIVE

Fræseknivene kommer i en specielt udviklet form og vender jor-
den så effektivt som muligt i en optimeret rækkefølge af indgreb. 

 
11  Rengøringsmaskiner 
ƒ
LØVBLÆSERE 

TAGRENDESÆT 

Med det praktiske, ca. 3 m lange tagrendesæt 
til blæse- og suge-/snittemaskiner er det 
nemt at rengøre tagrenderne, også på svært 
tilgængelige steder.
 

MANUEL BRÆNDSTOFPUMPE

På STIHL løvblæsere med manuel brændstofpumpe lettes start-
proceduren, og antallet af nødvendige træk i startsnoren. Når der 
trykkes på pumpebælgen, fyldes karburatorens reguleringskammer 
med brændstof. Dermed er der ved startproceduren med det 
samme tilstrækkeligt brændstof til rådighed til dannelse af en 
antændelig luft/brændstofblanding, og det er ikke nødvendigt at 
trække så mange gange i snoren.

STIHL ELASTOSTART 

Kompressionstrykket giver rykagtige belastninger under start, som 
påvirker muskler og led. Dæmpningselementet i specialstarthånd-
taget ElastoStart optager og afgiver impulser svarende til kom-
pressionen og modvirker den. Dette giver en jævn startproces.

STIHL ELEKTROSTART (F) 

Gør det nemt at starte maskinen ved tryk på en knap. Fungerer 
ved temperaturer ned til 0 °C.

LØVSUGERE 

KOMPOSTKNIV

Kompostkniven i højkvalitetsstål sørger for  
ensartet findeling af det opsugede materiale 
i SH 56 og SH 86. 
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FEJEMASKINER 

SMART FEJEPRINCIP – STIHL MULTICLEAN FEJESYSTEM

Fejemaskinerne samler allerede snavset op foran selve maskinen, 
så fremmedlegemer ikke kan sætte sig fast under apparatet.

HØJTRYKSRENSERE 

TELESKOPISK ALUMINIUMHÅNDTAG

Med henblik på enkel og bekvem transport  
samt pladsbesparende opbevaring, kan det  
teleskopiske aluminiumshåndtag skydes  
ud og ind. 
 

SVIRVELKOBLING

Forhindrer at højtryksslangen snor sig. Derved sikres det, at  
højtryksslangen kan anvendes i fuld længde.

DOBBELT STRÅLERØRSHOLDER

Til praktisk opbevaring af de to strålerør med fladstråle- og  
rotordyse på maskinen.

TRYK/MÆNGDEREGULERING PÅ APPARATET 

Til umiddelbar regulering af vandmængden og arbejdstrykket på 
pumpen. I forhold til regulering med pistolen (anbefales kun til 
kortvarig trykregulering) forbruges der væsentligt mindre strøm, 
og hele systemet belastes mindre.

KLAPBAR FRONT 

De integrerede mundstykkeholdere under 
frontklappen tjener til sikker, smudsbeskyttet  
opbevaring af rotor- og fladstråledyse. De to  
dyser kan hurtigt pakkes væk og er lige ved 
hånden, når de skal bruges igen. 

MANOMETER

Med manometeret opnås et optimalt overblik 
over det aktuelle arbejdstryk.

DOSERINGSSYSTEM TIL RENGØRINGSMIDDEL

Med doseringssystemet kan vandet iblandes den rigtige  
mængde rengøringsmiddel. Det skåner miljøet og er oven i  
købet økonomisk. Alle modeller med rengøringstank kan også 
opsuge rengøringsmidler fra eksterne beholdere.

SIKKERHEDSFRAKOBLING

På apparater med sikkerhedsfrakobling frakobles det tændte  
apparat, hvis det ikke er i brug, automatisk fra strømforsyningen 
efter 30 minutter.

FLAD TEKSTILSLANGE MED KASSETTE

Let og fleksibel lavtrykslange for tilslutning af 
højtryksrenser til vandhane. Den medleverede 
kassette gør det ikke bare nemt at rulle slangen 
ud og ind, men udgør samtidig en yderst 
pladsbesparende opbevaringsmulighed for 
den flade tekstilslange direkte på apparatet. 
Det betyder, at det hele er med om bord.

VÅD-/TØRSTØVSUGERE

 

ADAPTER TIL ELVÆRKTØJ 

Med adapteren kan elværktøjet forbindes  
direkte med sugeslangen. Derved suges støv 
og spåner op, samtidig med, at du saver eller 
sliber.

RUSTFRIT RØR MED LYNKOBLING

Med lynkoblingen, som er standardudstyr, monteres røret  
enkelt og hurtigt på slangen.

FLERFILTERSYSTEM

Med kombinationen af filterpose og primærfilter opnås en endnu 
højere udskillelsesgrad. 

MOTOREFTERLØB

Hvis støvsugeren tændes via startautomatik, bliver den ved  
med at køre et stykke tid efter slukning af det elektriske apparat. 
Derved suges tilbageblevne spåner ud af slangen.

STARTSTRØMBEGRÆNSER

Startstrømbegrænserfunktionen har til formål at begrænse  
startstrømmen og forlænger samtidig motorens levetid.

 
12 Forstøvere og sprøjte 
ƒ
DYSE MED FLAD STRÅLE

• Til sprøjtning af arealer og planterækker
•  Egnet til blomsterbede, frugt-/grøntsagsavl  

i væksthus og have
•  Ideel til behandling af arealer med insekt-, ukrudts- 

og svampebekæmpelsesmidler

DYSE MED KEGLEFORM

•    Til behandling af buske, træer og individuelle planter
•  Ideel til spredning af insekt-, plante- og svampe- 

bekæmpelsesmidler på eller omkring individuelle 
planter i haven 

 •  Sprøjtemidler kan fordeles både nedefra og oppefra 
på planter eller blade

JUSTERBAR DYSE

•   Kan tilpasses til skiftende forhold og forskellige 
anvendelsesforhold

•  Sprøjtevinkel kan indstilles variabelt for optimalt 
sprøjtemønster, fra fuld stråle (0°) til hulkegle (90°)
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FULDKEGLEDYSE

•    Til behandling af individuelle planter
•  Velegnet til findosering af eksempelvis ukrudtsmidler 

eller midler til beskyttelse mod vildtbid
•  Velegnet til påføring af slipmiddel i bygge- og  

anlægssektoren

STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

STIHL antivibrationssystemet nedsætter overførslen af  
motorsvingninger. Derved aflastes rygmuskulaturen, og  
begrænser forekomsten af "hvide fingre".

 
13 Betonsav, skæremaskiner og 
jordbor 
ƒ 
STIHL 2-MIX MOTOR

STIHL 2-MIX motor er både stærk og  
økonomisk. Adskillelsen af udstødningsgas  
og lufttilførsel minimerer cirkulationstabet,  
hvorved ydelsen forbedres og brændstoffor-
bruget nedsættes.

STIHL ELASTOSTART

Kompressionstrykket giver rykagtige belastninger under  
start, som påvirker muskler og led. Dæmpningselementet i  
specialstarthåndtaget ElastoStart optager og afgiver impulser 
svarende til kompressionen og modvirker den. Dette giver  
en jævn startproces.

BETONSAV 

GUMMIAFSKÆRMNING

Ved snit i vægge er motorhuset beskyttet af en stor gummiaf-
skærmning, så det ikke tager skade, når den fulde skæredybde 
udnyttes.

SKÆREMASKINER 

ELEKTRONISK VANDSTYRING

Med motoren i gang kan brugeren aktivere 
den elektroniske vandstyring ved hjælp af 
tastaturet. Derefter slås vandet automatisk 
til og fra under skærearbejdet afhængigt 
af omdrejningstallet. Vandmængden kan 
uden videre reguleres ved hjælp af plus-/
minus-knapperne. Optimal støvbinding sikres 

ved et tryk på en knap. Hukommelsesfunktionen sørger efter 
genstart af motoren for, at den senest indstillede vandmængde 
automatisk benyttes igen. Det betyder, at du også efter længere 
pauser kan arbejde videre med det samme uden at skulle indstille 
maskinen igen.

HALVAUTOMATISK REMSTRAMNING

Let efterstramning på et konstant niveau forlænger levetiden  
på rem og lejer.

LONG-LIFE LUFTFILTERSYSTEM  

MED CYKLON-FORFILTRERING

Takket være den innovative cyklon-forfiltre-
ring bortfalder den daglige filterrengøring, 
og filterets levetid er ekstremt lang. Syste-
met bevirker, at der på første trin udskilles 

ca. 80 % af de støvpartikler, der er indeholdt i den indsugede luft. 
De samles i modsætning til de traditionelle systemer ikke i skumfil-
teret, men separeres i cyklon-forfiltreringen og sendes tilbage til 
den omgivende luft.

HURTIGSPÆNDESYSTEM

Hurtig og enkel værktøjsfri montering/afmontering af  
skæremaskinen på/fra STIHL skærevogn.

SEGMENTAFSKÆRMNING TIL SKÆRESKIVER

Afskærmningssegmentet beskytter de andre segmenter ved at 
holde asfalt adskilt fra den ekstreme nedbrydning ved lasersvejs-
ningerne, der forbinder segmenterne med ståltalonen. Ydermere 
forhindrer afskærmningssegmentet en ujævn nedbrydning til 
venstre og højre for segmenterne, hvorved det forhindres, at 
skæreskiver i snittet går i baglås.

STIHL INJECTION (i)
 
 

Injektionsteknologien betyder en meget enkel betjening for 
brugeren. Kombihåndtaget er væk, og du skal kun bruge en 
stop-tast til at slukke. Den fuldt elektroniske motordrift med 
sensorunderstøttet diagramstyring garanterer en optimal 
motorydelse og en særdeles god acceleration under alle 
arbejdsbetingelser. Ved hjælp af måling i realtid beregner 
styringsapparatet den eksakte brændstofmængde og det ideelle 
tændingstidspunkt. Indsprøjtningen følger via indsprøjtningsventi-
len direkte ind i krumtaphuset. Den enestående kombination af 
letvægtsteknik og den mest moderne motorteknologi betyder det 
bedste forhold mellem ydelse og vægt på markedet samtidig med 
en kompakt konstruktion.

VÆRKTØJSFRIT TANKDÆKSEL

Det er så enkelt at åbne tankdækslet med tryk og drej, at det nemt 
kan gøres med handsker på. Dækslet er konstruktionsmæssigt og 
med dobbelt afdækning sikret mod åbning ved fejltagelse, så der 
ikke kommer skidt ned i tanken.

STIHL QUICKSTOP-SKÆRESKIVEBREMSE

Hvis brugeren anvender den udvidede afskærmningsposition under 
skærearbejdet, så er der adgang til skæreskiven oppefra. Ved denne 
arbejdsmetode får brugeren hjælp fra STIHL QuickStop-skæreski-
vebremsen. I tilfælde af, at der ved et kraftigt tilbageslag sker et 
kickback, så stoppes skæreskiven af en sensor på en brøkdel af  
et sekund.

SKÆREDYBDEINDSTILLING

Til præcis skæredybdeindstilling direkte på styret.

JORDBOR

 

SAMMENKLAPPELIG BÆRERAMME

Rammen på tomandsboret BT 360 kan  
klappes sammen. På den måde er det muligt 
at transportere boret pladsbesparende. 
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MULTIFUNKTIONSHÅNDTAG

Det ergonomisk udformede multifunktionsgreb 
er integreret i jordborets rammehåndtag. 
Stopknap, tomgang og gassen kan betjenes 
med én hånd.  

QUICKSTOP BORBREMSE

QuickStop-borbremsen udløses imod  
brugerens lår, hvis boret sætter sig fast i  
jorden, og standser straks boreværktøjet.  
Den fungerer desuden som gearspærre.  
Et fastsiddende boreværktøj kan drejes ud af 
borehullet ved helt enkelt at dreje imod uret.

STIHL 4-MIX® MOTOR

STIHL 4-MIX ® motoren kører på den normale benzin-olie-blanding 
(1:50). Benzin-olie-blandingen fordeles i hele motoren over en 
bypasskanal og sikrer derfor en fuldstændig smøring. Takket være 
det olieblandede brændstof kan maskinen undvære dele som f.eks. 
oliepumpe, oliebeholder og oliekar.

 
15 Håndværktøj og skovtilbehør 
ƒ 
AMBOSS-SNIT 

Den skærende klinge og den brede modklinge rammer 
hinanden direkte. Den brede klinge kaldes derfor også 
"ambolten". Dermed kan man nemt overklippe dødt  
og hårdt træ, fordi skafttrykket nærmest ikke spiller 

nogen rolle. I blødt, friskt træ kan undersiden af barken revne 
inden overklipningen.

BYPASS-SNIT

Ved dette princip glider klingen og modklingen forbi 
hinanden i tæt afstand under klipningen. Det resul-
terende snit er glat hele vejen igennem, uden at den 
overskårne gren klemmes sammen. Bypass-snittet er 

generelt at foretrække til overklipning af grønne grene. På grund 
af den forholdsvis højere kraftanvendelse under klipning bør man 
anvende sakse med amboss-snit til længerevarende arbejde med 
hårdere træ.

SKAFTBESKYTTELSE OG  

SKRUEMONTERET SIKRINGSPLADE 

Kombinationen af lang skaftbeskyttelsesmuffe, 
ringkile, sikringsplade og sikringsskrue gør 
hoved og skaft til én enhed. Der opstår en 
ekstremt stabil forbindelse med stærke 
fordele:

•  Lang levetid på værktøjet og dermed et attraktivt  
pris-/ydelsesforhold

•  Høj arbejdssikkerhed – også ved fejlslag

16 Personligt sikkerhedsudstyr 
ƒ 
EN 343 BESKYTTELSE MOD DÅRLIGT VEJR

STIHL regntøj beskytter ved arbejde udendørs imod nedbør  
og vind udefra, og sørger for høj bærekomfort indefra, idet  
fordampende sved kan trænge ud. For EN 343 angives disse  
to parametre som vandgennemtrængningsmodstand  
(det øverste tal) og vanddampgennemtrængningsmodstand  
(det nederste tal). Begge måles i 3 trin. Klasse 3 er bedst.  
Sømmene er vandtæt indsvejset. Eksempel:

3 = Vandgennemtrængningsmodstand: her EN 343 klasse 3
3 = Vanddampgennemtrængningsmodstand: her EN 343 klasse 3

EN 381 SKÆREBESKYTTELSE

STIHL skærebeskyttelse består af skæreind-
lægsmaterialer, der hovedsageligt er særligt 
udviklet til STIHL. STIHL sikkerhedstøj er 
testet af de velrenommerede europæiske 
testinstitutter SMP eller KFW. Skæreindlæg-
get har flere lag og er let og åndbart. Hvis 

savkæden kommer i berøring med denne skæreindlægspakke, 
river den individuelle fibre ud, som yder modstand imod kæden, 
og som derudover blokerer kædehjulet. Derved standses kæden, 
og risikoen for personskade reduceres betydeligt. Af hensyn til 
overskueligheden er STIHL skærebeskyttelsesprodukter i dette 
katalog mærket med følgende symbol: 

  Testet iht. EN 381. 

VIGTIGT: 

Personligt sikkerhedsudstyr kan ikke yde 100 % beskyttelse imod 
personskader. Det vil aldrig kunne erstatte korrekt og sikker 
arbejdsteknik. Læs og overhold derfor altid brugsanvisningerne 
til sikkerhedsudstyret og motorredskaberne, og følg gældende 
forskrifter for forebyggelse af ulykker.

OMRÅDER MED SKÆREBESKYTTELSE I

SKÆREBESKYTTELSESTØJ

Områderne med skæreindlæg i skærebeskyttelsestøjet er  
markeret med symboler i sort i henhold til DIN EN 381.  
Der findes forskellige skærebeskyttelsesklasser: 
Skærebeskyttelsesklasse 0 (16 m/s)
Skærebeskyttelsesklasse 1 (20 m/s)
Skærebeskyttelsesklasse 2 (24 m/s)
Skærebeskyttelsesklasse 3 (28 m/s). 
KWF anbefaler skærebeskyttelsesklasse 1. Du kan finde en samlet 
oversigt over de vigtigste produktegenskaber på side 299.

DESIGN A DESIGN C

Forside/ 
bagside

Forside/ 
bagside

Øverst: Bag, nederst: Forside  
(med ekstra mavebeskyttelse)
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SKÆREINDLÆG I GUMMISTØVLER OG LÆDERSTØVLER

Område med skæreindlæg

Stålkappe

EN 471 OG EN ISO 20471 SIGNALTØJ

Begge standarder fastlægger krav til mindstearealer med  
signalfarve (til synlighed i dagslys) og reflekterende materialer 
(refleksbånd til synlighed om natten) og inddeler dem i tre  
kategorier, hvor klasse 3 har den højeste signalvirkning.  
Hvis der bæres både bukser og jakke, kan det give en højere  
beskyttelseskategori, da arealet med signalfarve og refleksbånd 
bliver større. Eksempel:

3 = Signalfarve: her EN 471 klasse 3
2 = Retroreflekterende materiale: her EN 471 klasse 2

2 =  Advarselsfarve og  
retroreflekterende materiale: her EN ISO 20471 klasse 2

SNR-VÆRDI

Simplified Noise Reduction (forenklet støjdæmpning) er den  
generelle støjdæmpning, som høreværn kan give. Jo højere 
SNR-værdien er, desto bedre er støjdæmpningen. M-værdien  
er den relevante for STIHL maskiner. Du kan finde flere  
oplysninger på www.stihl.dk.

UV-BESKYTTELSE

UV-beskyttelsesfaktoren (UPF) angiver, hvor 
længe brugeren af solbeskyttelsestekstil eller 
bæreren af UV-beskyttelsestøj kan opholde 
sig i solen uden at risikere hudskader.  
UPF kan sammenlignes med sol- hhv. lys-
beskyttelsesfaktoren i solcreme (SPF). En 
person med hudtype 1, der er beskyttet med 
UPF 20-tekstilmateriale, kan opholde sig i det 
kraftigst mulige sollys tyve gange længere tid 
uden at fremprovokere hudskader. Skalaen 

iht. normen EN 13758-2 indeholder beskyttelsesværdier op til  
UPF 40. UV-standard 801-skalaen angiver endnu flere værdier.
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Oplev STIHL kvalitet – 
online og på stedet
ƒ

STIHL App

Mobil, interaktiv, aktuel: Den gratis STIHL app er et universalværk-
tøj, når du er på farten. Få glæde af den værdifulde knowhow og 
service inden for STIHL produktsortimentet.

Praktiske værktøjer som den interaktive brugsanvisning til det nye 
STIHL produkt, blandingsberegneren, der bestemmer det perfekte 
blandingsforhold af benzin og olie, eller den intuitive søgning efter 
forhandlere er mobile hjælpere, der letter hverdagen.

STIHL DANMARK PÅ NETTET

SOCIALE MEDIER

Følg STIHL Danmark på Facebook

Følg STIHL Danmark på Instagram

Følg STIHL Danmark på Linkedin

Følg STIHL Danmark på YouTube

NYHEDER

Følg STIHL Danmark på Mynewsdesk

WEBSITES

stihl.dk
imow.dk
stihlgarden.dk
stihlbatteri.dk
haveguide.nu

STIHL Online Partner

Køb eller reserver nemt online

STIHL Online Partner er udvalgte forhandlere, som sælger STIHL 
sortimentet over nettet sideløbende med salget i deres almindelige 
forretning. Du kan reservere alle produkter online hos alle STIHL 
Online Partnere. Hos enkelte STIHL Online Partnere kan du også 
købe dine varer over nettet.

Du kan genkende forhandlerne på STIHL Online Partner-symbolet, 
når du leder efter forhandlere på vores hjemmeside www.stihl.dk.
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DIN STIHL SERVICEPARTNER

Hos STIHL forhandleren er du i gode hænder - både når det  
gælder rådgivning og service. Her får du hjælp til at vælge den 
maskine, som er nøjagtig tilpasset dine behov, du får værdifulde tips 
til enkelt og effektivt arbejde, og ikke mindst professionel service. 
Så får du glæde af din STIHL maskine i mange år.

ORIGINALE RESERVEDELE FRA STIHL

Maksimal pålidelighed, selv under de hårdeste betingelser,  
er en selvfølge, når det drejer sig om STIHL maskiner.  
Skulle der opstå et problem, så hjælper STIHL kundeservice din 
forhandler med at finde de rigtige originale STIHL reservedele.  
Reservedele som lever op til høj effektivitet, sikkerhed og lang  
levetid på din STIHL maskine. Til din STIHL maskine kan du få  

reservedele mindst 10 år efter at produktionen er stoppet af  

din motorsav eller motorredskab. Originale STIHL reservedele  
kan du kende på STIHL logoet eller et stiliseret S  
som vist her.

KONTROLLERET STIHL KVALITET

Den høje standard på STIHL maskiner sikres af streng kvalitets-
kontrol i alle produktionsled. Dermed opfylder STIHL de på  
verdensplan gældende normer ISO 9001 og ISO 14001 for  
kvalitetsstyring og miljøhensyn uden undtagelser. STIHL arbejder 
kontinuerligt på at videreudvikle samtlige produkter. Derfor  
forbeholder vi os ret til ændringer i leveringsprogrammets  
udformning, teknik og udstyr.

FOR DIN SIKKERHED

Alle produkter kan, hvis de anvendes på en fejlagtig måde,  
udgøre en fare for bruger og omgivelser, dvs. både mennesker,  
dyr og materiel. Læs derfor altid brugsanvisningen nøje igennem, 
inden du påbegynder arbejdet med din maskine, og følg sikkerheds-
anvisningerne.

VAREMÆRKEBESKYTTELSE

Kvalitet og vores kunders sikkerhed er af højeste betydning for os 
som virksomhed. Vores produkter er derfor beskyttet af følgende 
registrerede varemærker, der tilhører ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL logo    

STIHL reservedelslogo   

Farvekombinationen orange/grå   

STIHL 
PÅ STEDET 
ƒ
Når det drejer sig om savning, trimning, rydning, 
klipning, rengøring eller beskæring - STIHL begej-
strer alle brugere med kompromisløs kvalitet og høj 
pålidelighed. For at give dig en STIHL maskine, som 
holder, hvad vi lover, findes vores maskiner og udstyr 
udelukkende hos den servicerende forhandler. Her vil 
du få den rette rådgivning, og et produkt der dækker 
dine personlige behov.
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STIHL PRODUKTER KONTROLLERES REGELMÆSSIGT AF NATIONALE 
OG INTERNATIONALE INSTANSER

Vi deltager gerne i disse kontroller og tests, fordi vi betragter dem som en forlængelse af vores egne test- 
programmer. Desuden tillægger vi disse neutrale kontroller stor værdi – ikke mindst i vores kunders inte-
resse. Institutionerne bekræfter med tildelingen af deres kontrolmærke STIHL produkternes høje kvalitets-
standard og eksemplariske teknik. Yderligere oplysninger om opfyldelse af arbejdsgiverdirektivet Vibration 
2002/44/EF finder du på www.stihl.dk/eu-direktiv-om-vibration.aspx. 

ALMEN INFORMATION

1.   Samtlige priser i kataloget er vejledende 
udsalgspriser i danske  kroner inkl. moms.

2.  Priserne i dette katalog er baseret på  
prislisten gældende fra 1. februar. STIHL  
forbeholder sig retten til at ændre de  
vejledende udsalgspriser.

3.  Dette katalog erstatter alle hidtidige  
STIHL kataloger.

4.  Der kan ikke gøres noget krav  gældende på 
grundlag af oplysningerne eller illustrationerne 
i dette katalog. Ret til ændringer i teknik, 
form, farve, udstyr og pris forbeholdes.

5.  Originale STIHL motorsave og 
 motorredskaber genkendes på 
 farvekombinationen orange/grå.

6.  Dette værk og alle dets dele er  beskyttet 
af lov om ophavsret. Alle rettigheder 
forbeholdes, i særdeleshed retten til mang-
foldiggørelse, oversættelse og bearbejdning 
ved hjælp af elektroniske systemer.

7. Der tages forbehold for trykfejl.

Dette katalog indeholder mang foldige kom-
binationer af maskiner og tilhørende værktøj 
og udstyr til forskelligartede arbejdsopgaver 
og brugere. Til normale arbejdsopgaver og 
anvendelsesformål anbefaler vi brug af de af 
STIHL anbefalede kombinationer. De fremgår 
af brugsanvisningen til dit produkt. Din STIHL 
forhandler giver gerne personlig rådgivning om 
 produktkombinationer, der er optimalt afstemt 
efter dine behov.

STIHL advarer mod forfalskninger:
www.stihl.dk/varemaerke-og-  
produktpirateri.aspx

STIHL

Park Allé 295 
2605 Brøndby
 
info@stihl.dk

www.stihl.dk
www.imow.dk
www.stihlbatteri.dk
www.stihlgarden.dk 

FORKLARING VEDRØRENDE KONTROLMÆRKER

Kontrolmærkernes testbetingelser findes på de anførte hjemmesider:

Frivillig ”testet sikkerhed” – bekræftet af et anerkendt testinstitut. På GS-kontrolmærket 
fremgår det, hvilket testinstitut der gennemfører testen.   
www.tuv.com.  

Kontrolmærke for det Tyske Landbrugsråd. En uafhængig kommission fastsætter testkri-
terierne og vurderingsgrundlaget samt uddeler kontrolmærket. En Signum-test tager i 
gennemsnit mellem 6 og 12 måneder. Testprotokoller findes på www.dlg.org.

En DLG-anerkendelse er en omfattende brugsværditest foretaget af DLG iht. uafhængige 
og anerkendte bedømmelseskriterier for landbrugstekniske produkter. En maskine eller et 
anlæg, der overordnet anerkendes af DLG, er blevet vurderet på baggrund af dens/dets 
væsentlige kendetegn. Du kan finde yderligere informationer på www.dlg.org.

Bestyrelsen for skovarbejde og skovteknik uddeler kontrolmærket ”KWF-Profi” (tidligere 
”KWF-Gebrauchswert”) til skovtekniske hjælpemidler, som opfylder de høje krav til  
professionelt skovarbejde hvad angår effektivitet, arbejdssikkerhed, ergonomi og  
miljøvenlighed. Den praktiske afprøvning af professionelle brugere er en vigtig forudsæt-
ning herfor. Kontrolmærket ”KWF-standard“ tildeles produkter, der både har gennemgået 
krævende prak tiske tests, og som på grund af deres konstruktion er bedre egnet til andre 
opgaver end skov arbejde f.eks. inden for landbrug, brændehugning til eget forbrug eller  
øvrigt ad hoc brug. Produkter, hvor enkelte tekniske detaljer med succes har været  
underlagt tekniske testprocedurer, bliver forsynet med ”KWF-Test”-mærket. Testprotokoller 
findes på www.kwf-online.de.

Forlaget ÖKO-TEST tester alle former for produkter. Det er først og fremmest miljøvenlighed, 
der bliver lagt vægt på, og at produkterne er uden skadelige stoffer. De produkter, der 
særligt udmærker sig, får ÖKO-TEST-mærkaten. Mærkaten anses for det mest respekterede 
tyske kvalitetsstempel. 
www.oekotest.de.

Stiftung Warentest udarbejder testrapporter vedr. elektronik, husholdning og sundhed samt 
økonomi, forsikring og skatter. Du kan finde yderligere informationer på www.test.de.

EU’s miljømærke, blev indført i 1992 og støttes af Europa-Kommissionen, samtlige EU’s 
medlemsstater og det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EWR). Den europæiske 
forbruger kan med hjælp af ”blomsten” se, at det er et miljøvenligt produkt af højeste 
kvalitet – kontrolleret af uafhængige nationale testprogrammer i de enkelte medlemslande. 
Yderligere information på www.eu-ecolabel.de.

Alle GORE-TEX ® sko og -beklædningsgenstande bærer Guaranteed to Keep You Dry™  
garantien for vandtæthed, vindtæthed og åndbarhed i hele produktets levetid.   
www.gore-tex.de.

Produkter med Oeko-Tex ® label har bestået testen og er certificeret iht. Oeko-Tex ®  
Standard 100. Oeko-Tex ® Standard 100 er et globalt standardiseret test- og certificerings-
system for rå-, mellem- og slutprodukter inden for tekstilindustrien. Kontrollerne for 
skadelige stoffer omfatter bl.a. lovmæssigt forbudte og reglementerede substanser og 
sundhedsmæssigt betænkelige kemikalier. www.oeko-tex.com.

Dette symbol står for kontrolleret skærebeskyttelsestøj til brugere af manuelt styrede 
kædesave iht. hhv. EN 381 og EN 17249 samt EN 20345.

Denne nye standard inden for sikkerhedsbeklædning EN ISO 20471 har siden oktober 2013 
erstattet den hidtidige EN 471. EN 471 certificeret beskyttelsesbeklædning kan sælges 
indtil udløbet af fristen, som er anført i typeafprøvningen.

KONTROLMÆRKER OG ALMEN INFORMATION 347



DER ER EN GRUND TIL, AT STIHL KUN ER HOS EKSPERTERNE:

0463 931 0823. M15. A10. Konradin. Trykt i Tyskland. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019
Trykt på PEFC-certificeret papir. Certifikatet PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) står for bæredygtig skovdrift med det mål  
at sikre skovøkosystemer for kommende generationer. Uafhængige certificeringsinstitutter kontrollerer, at forskrifterne for skovseglet overholdes. Virksomheder,  
der anvender PEFC-certificeret papir, viser engagement for miljøet og ansvarsbevidsthed i omgangen med det uundværlige råstof træ. Yderligere oplysninger fås  
på adressen: www.pefc.dk.
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