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Голова наглядової ради фірми STIHL

« Ми розробляємо відповідний  
до Ваших потреб інструмент».

Є багато місць, де можна спостерігати зміни у природі. Це може бути 

садочок у Вашому господарстві, міський парк  або ліс. Для 

благоустрою та догляду за зеленими насадженнями не обійтись без 

захоплення, впевненості у власних силах і надійного інструменту. 

Тому ми робимо ставку на високу якість. Наші продукти тестуються 

в лабораторіях, а також професіоналами в суворих умовах 

експлуатації. Адже праця в оточенні природи може бути складним 

випробуванням як під час догляду за власною ділянкою, так і у 

лісозаготівельних роботах. Той, хто обирає STIHL, буде завжди 

підготовлений до будь-яких завдань, створених природою.
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Акумуляторна система COMPACT для середніх і великих садів 14
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»  Дані щодо часу зарядження акумуляторів, часу роботи на одній зарядці  
акумулятора і площі газону на один заряд акумулятора 24

У гаражі вже 
заряджається запасний
акумулятор для 
наступного завдання.

« Мені тут все подобається: 
кольори, запахи, звуки».
Коли Люсі і Массімо разом доглядають за садом, то це не  
просто робота. «Ми чудова команда, і у кожного є свої улюблені 
завдання». Робота стала ще більш приємною, коли пара замінила 
свій парк бензинових інструментів на акумуляторні пристрої. 
«Вони дуже легкі і тихі. Достатньо лише зарядити акумулятор  
і можна працювати».

Ріжуча гарнітура 
STIHL забезпечує 
чистий та 
акуратний зріз. 

8 9
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Акумуляторна система – повний заряд від STIHL.

Простий, універ-
сальний, надійний.

Той, хто любить працювати в  
саду і на природі, звик думати про 
майбутнє: природа має цвісти і  
рости, для цього треба доглядати 
за нею і берегти її від шкідливого 
впливу. Акумуляторні пристрої 
STIHL ідеально підходять для цього.

Технології

  Всі акумуляторні пристрої  
живляться від потужних літій- 
іонних акумуляторів. 

  Висока якість й оптимально  
підібрані компоненти збільшують 
ефективність роботи акумуляторних 
пристроїв.

  Безщітковий електродвигун (ЕС) з 
електронним керуванням працює 
ефективно та майже не зазнає  
механічного зношування.

 

Якість

  Інноваційні технології застосовують-
ся в кожній деталі будь-якого акуму-
ляторного пристрою STIHL.

  90-річний досвід розробок і роботи 
з мотоінструментом у лісовому  
та ландшафтному  господарстві  
дозволяє пропонувати споживачам  
максимальну продуктивність,  
якість і надійність.

Різноманітність

  Від новачка до професіонала:  
широкий асортимент продукції 
STIHL завжди дозволяє підібрати  
необхідний інструмент.

  Акумуляторні системи STIHL  
є універсальними для домашнього  
і професійного використання.  

 

Акумуляторна система 
PRO для професійного 
використання
Максимальна продуктивність, надій-
ність і зручність в експлуатації мають 
першочергове значення для виконання 
робочих завдань. Професійний акуму-
ляторний пристрій стане в нагоді не 
лише тоді, коли необхідно діяти без зай-
вого шуму. Акумуляторна система PRO 
включає широкий асортимент продукції 
STIHL для професійного використання.

  Додаткову інформацію можна знайти 
на сторінці 18

Акумуляторна система 
COMPACT для середніх  
і великих садів
Ваш сад – є Вашим особистим проек-
том. Інструменти, що використовують-
ся для догляду за ним, повинні відпові-
дати високим стандартам. Вони мають 
бути потужними, але простими у вико-
ристанні. Акумуляторна система STIHL 
COMPACT зі змінним акумулятором AK 
пропонує саме це поєднання. Завдяки 
великому асортименту пристроїв 
STIHL Ви завжди будете готові до 
будь-якого завдання.

  Додаткову інформацію можна знайти 
на сторінці 14

Акумуляторні пристрої 
для невеликих садів 

Акумуляторні пристрої STIHL допомо-
жуть Вам у догляді за улюбленою ділян-
кою. Акумулятори забезпечують швид-
ке, просте управління і потрібний 
рівень продуктивності. Тож Ви зможете 
заощадити час, який зазвичай витрача-
ється на виконання садових робіт.

  Додаткову інформацію можна знайти 
на сторінці 12
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HSA 25

Акумуляторні ножиці з двома змінними ножами – найкраще 
рішення для догляду й формування кущів та вічнозелених 
огорож із максимальною товщиною гілок до 8 мм, підстри-
гання кромок газону, ділянок уздовж доріжок та квітників. 
Ножі змінюються швидко без використання інструментів. 
Стандартна комплектація включає ніж для підстригання ку-
щів, ніж для трави, літій-іонний акумулятор напругою 10,8 В, 
зарядний пристрій і зручна сумка для зберігання і транспор-
тування, вага 0,6 кг �. Акумулятор підходить виключно для 
HSA 25. Подробиці про оснащення та технічні характери-
стики можна знайти на сторінці 114.

Серійно в комплекті:
1  акумулятор, 21,6 Вт-год. (10,8 В, 2,0 А-год.),  

час роботи від одного заряду акумулятора до 110 хв.
1  зарядний пристрій, час зарядження акумулятора  

до 80 % – 140 хвилин, до 100 % – 180 хвилин.
1 ніж для кущів, довжина 17 см
1 ніж для трави, ширина 11 см
1  сумка чорно-оранжевого кольору з отворами для  

навішування на стіну

Довжина ножа Артикул
17 см 4515 011 3510 u

Телескопічна ручка для HSA 25

Завдяки телескопічній ручці підстри-
гати кромки газону або ділянки 
вздовж доріжок чи на міжряддях буде 
набагато зручніше. Заміна акумулято-
ра в ручці керування, плавне нала-
штування висоти в діапазоні 95 –  
110 см, робочий кут 125°, легкий хід.

Артикул 4515 710 7100  u

� Вага без акумулятора, з ножем � Вага включно з акумулятором

Інформацію про час роботи на одному заряді акумулятора  
дивіться на стор. 24 / 25.

HSA 45

Легкі та компактні акумуляторні ножиці для догляду за  
живоплотом та декоративними рослинами. Односторонньо 
загострені  ножі мають відстань між зубцями 24 мм, вбудо-
ваний захист від порізів та захист направляючої ножа,  
вбудований акумулятор з індикатором рівня заряду, вага 
2,3 кг �. Час зарядження акумулятора до 80 % – 145 хвилин, 
до 100 % – 210 хвилин. Подробиці про оснащення та техніч-
ні характеристики можна знайти на сторінці 114.

Довжина ножа Артикул
50 см 4511 011 3500 u

FSA 45

Компактний акумуляторний 
тример для скошування  
невеликих об'ємів молодої 
невисокої трави навколо 
будинку. Вбудований аку-
мулятор з індикатором рівня 
заряду, шток регулюється 
по висоті, зручна кругла 
ручка, поворотна косильна 
головка для вертикальної 
обробки кромок. Легка  
заміна ножів PolyCut і ко-
сильної струни без зміни 
косильної головки, із за-
хисним упором, вага 2,3 �. 
Час заряджання акумулято-
ра 80 % – 145 хв., 
100 % – 210 хв. Подробиці 
про оснащення та технічні 
характеристики можна 
знайти на сторінці 80.

Артикул 4512 011 5700 u

BGA 45

Зручна акумуляторна повітродувка для очищення невеликих 
ділянок навколо будинку. Оснащена круглою видувною тру-
бою, вбудованим акумулятором з індикатором заряду, настін-
ним тримачем з функцією заряджання для практичного збе-
рігання і одночасного заряджання пристрою, вага 2,0 кг �. 
Час зарядження акумулятора до 80 % – 210 хвилин, до 
100 % – 300 хвилин. Подробиці про оснащення та технічні  
характеристики можна знайти на сторінці 128.

Артикул 4513 011 5900  u

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Акумуляторні пристрої для  
невеликих садів
Акумуляторні пристрої STIHL – це завжди правильне  
рішення для всіх основних завдань з догляду за невелич-
ким господарством. Тут особливо цінується компактність 
та легкість як у вазі, так і в експлуатації. Особливість цієї 
серії – вбудований акумулятор, що є справжнім бонусом 
для тих, хто працює час від часу. Адже Ваш акумулятор-
ний пристрій після заряджання відразу готовий до  
використання без особливої підготовки.

Обсяг робіт на одному заряді акумулятора � (приклад застосування)

HSA 25

30 кущів

HSA 45

80 м²

BGA 45

200 м²

FSA 45

250 м/ 
50 м²

NEW
У продажу  

з весни 2017!

NEW
У продажу  

з весни 2017!

� Наведений час роботи є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації.

Обрізка живоплоту до ...

Формування декоративних кущів до...

Обкошування кромок до...
Косіння газону до...

Підмітання сухого листя на асфальті до...

12 13
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Огляд асортименту акумуляторів та приклади умов експлуатації дивіться на сторінці 17.  
Відомості щодо часу зарядження акумуляторів, часу роботи на одному заряді акумулятора і об'єму робіт на один заряд  
акумулятора можна знайти на сторінці 24 / 25.

MSA 120 C-BQ

Легка й відмінно збалансована акумуляторна мотопила 
STIHL MSA 120 C-BQ якнайкpаще підходить для обрізки  
гілок і розпилювання невеликих колод у домашньому гос-
подарстві. Тривалий час роботи від батареї та короткий час 
заряджання акумулятора дозволяє працювати довше без 
перерв у роботі. Оснащена системою швидкого натягуван-
ня ланцюга і гальмом ланцюга QuickStop Super, ланцюгом 
1/4"-PM3 для продуктивного і точного різу, вага 2,5 кг �.  
Подробиці про оснащення та технічні характеристики  
можна знайти на сторінці 46.

MSA 120 C-BQ із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
30 cм 1254 011 5800 u

Комплект MSA 120 C-BQ із шиною та ланцюгом,  
акумулятором AK 20 та зарядним пристроєм AL 101
Довжина шини Артикул
30 cм 1254 011 5810 u

NEW
MSA 140 C-BQ

Легка, компактна акумуляторна мотопила для обрізки  
гілок і розпилювання невеликих колод у домашньому гос-
подарстві. Має на 25 % більшу потужність у порівнянні із 
MSA 120 C-BQ. Оснащена системою швидкого натягування 
ланцюга та гальмом ланцюга QuickStop Super, ланцюгом 
1/4"-PM3 для продуктивного і точного різу, вага 2,6 кг �.  
Подробиці про оснащення та технічні характеристики  
можна знайти на сторінці 46.

MSA 140 C-BQ із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
30 cм 1254 011 5840 u

Комплект MSA 140 C-BQ із шиною та ланцюгом,  
акумулятором AK 30 та зарядним пристроєм AL 101  
Довжина шини Артикул
30 cм 1254 011 5850 u

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Акумуляторна система 
COMPACT для середніх  
і великих садів
Зустрічайте нову акумуляторну систему COMPACT!  
Екологічно чистий, тихий та мобільний: акумуляторний  
інструмент STIHL підкорює функціональним дизайном, 
чудовою ергономікою і потужністю літій-іонного акумуля-
тора напругою 36 В! Новий компактний акумулятор  
AК 20, розроблений спеціально для інструментів нової 
акумуляторної системи STIHL COMPACT. Для його заряд-
жання можна використовувати будь-який зарядний  
пристрій як системи COMPACT, так і системи PRO. 

HSA 56

Дуже легкі акумуляторні ножиці з високим рівнем потужності, 
для обрізки кущів і живоплоту на присадибній ділянці. Ніж з 
односторонньо загостреними лезами, відстань між зубцями 
30 мм, вбудований захист від порізів краплевидної форми, 
захист направляючої ножа. Вага 2,9 кг �. Подробиці про 
оснащення та технічні характеристики можна знайти на 
сторінці 114.

HSA 56 без акумулятора, без зарядного пристрою
Довжина ножа Артикул
45 cм 4521 011 3500 u

NEW
BGA 56

Ергономічно збалансований акумуляторний повітродувний 
пристрій видовженої форми майже не відчувається в руці 
під час роботи. Кругле сопло, ручка з м'яким покриттям, 
триступеневе регулювання довжини видувної труби для 
оптимального направлення повітряного потоку, вага 2,1 кг �. 
Подробиці про оснащення та технічні характеристики  
можна знайти на сторінці 128.

BGA 56 без акумулятора, без зарядного пристрою
Артикул 4523 011 5900  u

NEW

B = Система швидкого натягування ланцюга � Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом
Q = Гальмо ланцюга QuickStop Super � Вага без акумулятора14 15

Акумуляторні пристрої 

1 1



www.stihl.ua
� Вага без акумулятора �  Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу роботи  

вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під час експлуатації� Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом

MA 235

Компактна акумуляторна косарка для невеликих ділянок. 
Ефективну роботу забезпечують: автоматичне регулювання 
кількості обертів, ручка керування налаштовується в 2-х  
положення по висоті та складається для компактного збері-
гання, кошик для трави об'ємом 30 л з індикатором заповнення, 
вага 14,0 кг �. Подробиці про оснащення та технічні  
характеристики можна знайти в каталозі VIKING 2017. 

MA 235 без акумулятора, без зарядного пристрою
Артикул 6311 011 1400  u

Комплект MA 235 із AK 20 та AL 101
Артикул 6311 200 0000

Акумулятор  
AK

Нові компактні літій-іонні 
акумулятори серії AК  
розроблені спеціально для 
інструментів нової акуму-
ляторної системи COMPACT. 
Легкі, різної ємності, з  
індикатором рівня заряду 
(чотири світлодіоди).

AK 10 
Ємність акумулятора  
59 Вт-год  �, 0,8 кг
Артикул 4520 400 6500

AK 20 
Ємність акумулятора  
118 Вт-год  �, 1,2 кг
Артикул 4520 400 6503 u

AK 30 
Ємність акумулятора  
180 Вт-год  �, 1,3 кг
Артикул 4520 400 6512 u

NEW
NEW

У продажу  
з весни 2017!

NEW

Зарядний пристрій 
AL 101

230 В. Для заряджання 
акумуляторів STIHL серій 
AP та AK. Із світлодіодним 
індикатором режимів роботи 
і пасивним охолодженням 
акумулятора. Відділення 
для зберігання кабелю з 
липучкою. Можливий  
настінний монтаж.

Артикул 4850 430 2520 u

FSA 56

Легка та потужна акумуля-
торна мотокоса, діаметр 
скошування 280 мм. За ер-
гономіку та зручне робоче 
положення подбають такі 
опції як налаштування руч-
ки керування та телескопіч-
на штанга. Довжина штанги 
при цьому легко регулю-
ється простим натискан-
ням на кнопку. Автоматич-
не регулювання довжини 
косильної струни від тор-
кання нею землі, вага  
2,5 кг �. Подробиці про 
оснащення та технічні  
характеристики можна 
знайти на сторінці 80.

FSA 56 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4522 011 5700 u

NEW

�  Наведений час роботи є орієнтовним та може  
змінюватись залежно від умов експлуатації

� Знижена продуктивність пристрою

Обсяг робіт на одному заряді акумулятора  � (приклади застосування) AK 10 AK 20 AK 30

MSA 120 C-BQ

40 різів � 100 різів 150 різів

MSA 140 C-BQ

40 різів � 100 різів � 180 різів

FSA 56

500 м/ 
100 м²

1.000 м/ 
200 м²

1.500 м/ 
300 м²

HSA 56

140 м² 280 м² 420 м²

BGA 56

300 м² 600 м² 900 м²

MA 235

 100 м² � 200 м² 300 м²

Розпилювання бруса діаметром 10 см до...

Обкошування кромок до...
Косіння газону до...

Обрізка живоплоту до ...

Підмітання сухого листя на асфальті до...

Косіння газону до...

Розпилювання бруса діаметром 10 см до...

NEW
Заглушка для акумуляторного  
відсіку AK

Для закриття акумуляторного відсіку пристроїв акумуля-
торної системи STIHL COMPACT. При тривалому зберіганні 
Захищає від пилу і бруду.

Артикул 4520 602 0900
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B = Система швидкого натягування ланцюга � Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом � Вага без акумулятора
Q = Гальмо ланцюга QuickStop Super �  Сконструйована спеціально для роботи на деревах  

і виключно для досвідчених користувачів
�  Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом

T = верхнє розташування ручки керування

MSA 160 C-BQ

Компактна та малошумна акумуляторна пила для заготівлі 
дров, догляду за деревами та роботи у закритих приміщеннях. 
Спеціально розроблений ланцюг STIHL 1/4"-PM3 забезпечує 
відмінну продуктивність пиляння та чистий зріз. Серійно із 
системою швидкого натягування ланцюга, гальмом ланцюга 
QuickStop Super та запобіжним фіксатором важеля газу для 
додаткового захисту, вага 3,2 кг �. Подробиці про оснащення 
та технічні характеристики можна знайти на сторінці 46.

MSA 160 C-BQ із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
30 cм 1250 200 0012 u

MSA 160 T

Дуже легка акумуляторна пила для догляду за деревами. 
Завдяки тихій роботі використання навушників необов'яз-
кове, висока ріжуча продуктивність завдяки ланцюгу  
1/4" PM3, незнімна гайка кришки ланцюгової зірочки ніколи 
не загубиться, вага 2,3 кг �. Подробиці про оснащення  
та технічні характеристики можна знайти на сторінці 46.

MSA 160 T із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
30 cм 1252 200 0000 u

MSA 200 C-BQ

Ще більш потужна акумуляторна пила для мобільної робо-
ти в місцях, де необхідно уникати створення зайвого шуму. 
Продуктивність різання збільшена на 44 % в порівнянні з 
MSA 160 C-BQ. Система швидкого натягування ланцюга 
STIHL, гальмо ланцюга QuickStop Super, байонетний замок 
кришки бака, ланцюг 1/4"-PM3 для чистого різу і високої 
продуктивності різання. Металевий зубчатий упор, вага  
3,3 кг �. Подробиці про оснащення та технічні характери-
стики можна знайти на сторінці  46.

MSA 200 C-BQ із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
35 cм 1251 200 0001 u

Акумуляторна система  
PRO для професійного  
використання
У професіоналів багато вимог до акумуляторних пристроїв: 
вони мають бути потужними, енергоефективними, ерго-
номічними й універсальними. STIHL забезпечує все це в 
акумуляторній системі PRO. Серед широкого асортименту 
інструментів професійні користувачі завжди знайдуть 
саме те, що їм потрібно для роботи.

Відомості щодо часу зарядження акумуляторів, часу роботи 
на одному заряді акумулятора і об'єму робіт на один заряд  
акумулятора можна знайти на сторінці 24 / 25.

BGA 85

Потужна акумуляторна повітродувка тиха та комфортна в 
керуванні. Оснащена круглою видувною трубою, 2-компо-
нентною ручкою з м'яким гумовим покриттям, із плавним 
регулюванням обертів, вага 3,2 кг �. Для особливо трива-
лих робіт без перерви на підзарядку пропонуємо вико-
ристовувати ранцевий акумулятор AR (див. стор. 22).  
Подробиці про оснащення та технічні характеристики Ви 
знайдете на сторінці 128.

BGA 85 без акумулятора, без зарядного пристрою
Артикул 4859 011 5903  u

HSA 66

Акумуляторні мотоножиці з високою потужністю і низькою 
вагою. Відстань між зубцями 30 мм, геометрія ножа обтіч-
ної форми для кращого утримування гілок між зубцями,  
односторонньо загострені ножі, вбудований захист від  
порізів та прикручений захист направляючої ножа, вага 
3,1 кг �. Подробиці про оснащення та технічні характери-
стики можна знайти на сторінці 114.

HSA 66 без акумулятора, без зарядного пристрою
Довжина ножа Артикул
50 cм 4851 011 3525 u

HSA 86

Потужні й безшумні акумуляторні ножиці для професійного 
використання на ділянках із нормованим рівнем шуму, пар-
ках, а також для ландшафтних і садових робіт. Оптимізована 
відстань між зубцями 33 мм для підстригання товстих гілок. 
Ніж із двосторонньо загостреними лезами кожної ножової 
траверси, із захистом від порізів та направляючої ножа, вага 
від 3,0 кг �. Подробиці про оснащення та технічні характери-
стики можна знайти на сторінці  114.

HSA 86 без акумулятора, без зарядного пристрою
Довжина ножа Артикул
62 cм 4851 011 3526 u

FSA 65

Акумуляторна коса для 
розчищення територій від 
молодої невисокої трави. 
Має діаметр скошування 
300 мм, 2-компонентну 
ручку із м'яким гумовим по-
криттям та налаштуванням 
по висоті, автоматичне ре-
гулювання довжини косиль-
ної струни від торкання  
косильною головкою землі, 
малошумна, використання 
навушників необов'язкове, 
вага 2,7 кг �. Подробиці 
про оснащення та технічні 
характеристики Ви знайде-
те на сторінці 80.

FSA 65 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4852 011 5706 u

FSA 85

Акумуляторна коса для роз-
чищення ділянок від молодої 
невисокої трави. Має діа-
метр скошування 350 мм, 
2-компонентну ручку з 
м'яким гумовим покриттям, 
яка легко налаштовується 
під зріст користувача за до-
помогою фіксатора, автома-
тичне регулювання довжини  
косильної струни від торкан-
ня косильною головкою 
землі. Малошумна, викори-
стання навушників не-
обов'язкове, плавне регулю-
вання кількості обертів,  
із захисним упором, вага 
2,8 кг �. Подробиці про 
оснащення та технічні ха-
рактеристики Ви знайдете 
на сторінці 80.

FSA 85 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4852 011 5707 u
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�  Вага без акумулятора, косильної гарнітури та захисту � Вага без акумулятора
� Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом � Вага вклю злезами, без акумулятора та ранця

HTA 85

Акумуляторний висоторіз 
для садівництва та профе-
сійного догляду за дерева-
ми з телескопічним што-
ком. Легкий і потужний,  
з ланцюгом 1/4"-PM3, що 
забезпечує чистий зріз та 
відмінну продуктивність 
пиляння, з низьким рівнем 
вібрації, підходить для  
малошумної роботи в жит-
лових масивах. З боковим 
натягуванням ланцюга  
та незнімними гайками 
кришки ланцюгової зірочки, 
загальна довжина 270 –  
390 см, вага 4,9 кг �. По-
дробиці про оснащення та 
технічні характеристики Ви  
знайдете на сторінці 44.

HTA 85 із шиною та ланцюгом
Артикул 4857 200 0002 u
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HLA 65

Акумуляторні подовжені 
мотоножиці для високих  
та широких кущів. Мають 
постійну частоту руху ножів 
навіть під час навантаження. 
Для транспортування  
мотоножиці складаються 
до 125 см. Можливість  
відрегулювати кут нахилу 
ножа в діапазоні 115°  
забезпечує комфортне  
підстригання живоплоту у 
вертикальній та горизон-
тальній площині, що ідеально 
підійде для догляду як за 
високими, так і широкими 
кущами. Загальна довжина 
205 см, вага 3,5 кг �. По-
дробиці про оснащення та 
технічні характеристики Ви 
знайдете на сторінці 119.

HLA 65 без акумулятора,  
без зарядного пристрою 
Артикул 4259 011 2900 u

115°

Інформацію про час роботи на одному заряді акумулятора дивіться на стор 24 / 25.

FSA 90

Акумуляторна коса для  
косіння жорсткої трави.  
Діаметр скошування  
260 мм, із металевим но-
жем для трави, дворучною  
рукояткою із функцією  
регулювання обертів дви-
гуна ECOSPEED, ранцевим  
ременем, вага 3,2 кг �. По-
дробиці про оснащення та 
технічні характеристики Ви 
знайдете на сторінці 80.

FSA 90 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4863 200 0003

FSA 130

Потужна і легка акумуля-
торна коса для косіння  
жорсткої трави. Діаметр 
скошування 260 мм, з  
металевим ножем для тра-
ви, триступеневим регулю-
ванням обертів двигуна,  
дворучною рукояткою. 
Електронне розпізнавання 
типу косильної гарнітури 
для енергоефективної та 
малошумної роботи. Для 
тривалої експлуатації  
радимо використовувати 
ранцевий акумулятор або 
пояс для кріплення батареї 
AP (повний асортимент 
приладдя на стор. 22), 
вага 4,4 кг �. Подробиці 
про оснащення та технічні 
характеристики Ви знайде-
те на сторінці 70.

FSA 130 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4867 200 0001

NEW
У продажу  

з весни 2017!

MA 339

Легка та зручна акумуляторна косарка з 5-ма ступенями 
налаштування висоти скошування та кошиком для трави 
ємністю 40 л, вага 12,0 кг �. Подробиці про оснащення  
та технічні  характеристики можна знайти в каталозі  
VIKING 2017.

MA 339 без акумулятора, без зарядного пристрою
Артикул 6320 011 1400  u

MA 443

Компактна та ергономічна акумуляторна косарка. Має  
центральне 6-ти ступеневе налаштування висоти скошу-
вання та кошик для трави ємністю 55 л., вага 18,0 кг �.  
Подробиці про оснащення та технічні  характеристики  
можна знайти в каталозі VIKING 2017.

MA 443 без акумулятора, без зарядного пристрою
Артикул 6338 011 1400  u

�  Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу роботи  
вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під час експлуатації

ASA 65

Швидкі і потужні акумуля-
торні ножиці для виноград-
ної лози і невеликих гілок. 
Зокрема, підходять для  
роботи на виноградниках, 
в садах і розаріях. Можуть 
використовуватись як пра-
вою, так і лівою рукою, міц-
ний алюмінієвий корпус, 
ергономічна форма ручки, 
електронне регулювання 
відкриття леза, легка заміна 
лез, вага 750 g �. Подроби-
ці про оснащення та техніч-
ні  характеристики можна 
знайти на сторінці 190.

ASA 65 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4861 011 6220

NEW

Акумулятори AP

Для акумуляторних інстру-
ментів системи STIHL PRO. 
Надзвичайно потужні лі-
тій-іонні акумулятори з ін-
дикатором заряду (чотири 
світлодіоди). Наявні моделі 
з різною ємністю.

AP 200 
151 Вт-год �, 1,3 кг
Артикул 4850 400 6530 u

AP 300 
227 Вт-год �, 1,7 кг
Артикул 4850 400 6540 u

Зарядний пристрій 
AL 300

230 В. Для акумуляторів 
STIHL AK, AP і AR. Із отво-
рами для кріплення на стіну 
та фіксаторами кабелю, зі 
світлодіодним індикатором 
режимів роботи та активним 
охолодженням акумулятора.

Артикул 4850 430 5500 u

NEW

Зарядний пристрій 
AL 101

230 В. Для заряджання 
акумуляторів STIHL серій 
AP та AK. Із світлодіодним 
індикатором режимів роботи 
і пасивним охолодженням 
акумулятора. Відділення 
для зберігання кабелю з 
липучкою. Можливий  
настінний монтаж.

Артикул 4850 430 2520 u

20 21
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�  Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу роботи  

вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під час експлуатації
� Baгa без переносної системи
� Baгa з переносною системою

Скриня для  
акумулятора
Для компактного та зруч-
ного транспортування  
акумуляторів і зарядного 
пристрою. Сумісна з систе-
мами автомобільного осна-
щення Sortimo L-BOXX та 
Sortimo Globelyst.

Для чотирьох акумуляторів 
або двох акумуляторів типу 
AP та одного зарядного при-
строю AL 300 або AL 500.

Артикул 0000 881 5605 u

Для чотирьох акумуляторів 
або двох акумуляторів та од-
ного зарядного пристрою.

Артикул 7013 200 0003

Для акумуляторів AP або 
AR та зарядного пристрою

Артикул 7013 200 0004

  

NEW

Ранцеві акумулятори 
AR

Ранцеві літій-іонні акумуля-
тори із високою енергоміст-
кістю для довготривалої  
роботи без перерви на  
підзарядку. Міцний корпус 
із підставкою та індикато-
ром заряду (6 світлодіодів), 
комфортна та ергономічна 
ранцева система з ручкою 
та чохлом від дощу.

 NEW У продажу  
з весни 2017!  AR 1000 

Ємність акумулятора  
626 Вт-год �,  
4,1 кг �  /  5,5 кг �,  
із USB-портом для заряджання 
смартфонів, планшетів та ін.
Артикул 4865 400 6505 u

AR 2000 
Ємність акумулятора  
916 Вт-год �,  
6,5 кг � / 7,8 кг �

Артикул 4865 400 6510 u 

Пояс з адаптером  
і кишенею для  
акумулятора

Міцний та ергономічний 
пояс із кишенею для носін-
ня акумулятора STIHL AP. 
Зменшує загальну вагу ін-
струменту, розвантажуючи 
руки, завдяки тому, що  
акумулятор знаходиться  
на поясі. Передача енергії 
здійснюється від акумуля-
тора в кишені через гнуч-
кий кабель та легкий адап-
тер АР до інструменту.

Артикул 4850 490 0100 u

Приладдя: кишеня для 
поясу

Для легкого транспорту-
вання одного із акумулято-
рів або такого приладдя як 
захисні окуляри, рукавиці 
та спрей для видалення 
смоли. Кріпиться на пояс 
для носіння акумулятора.

Артикул 4850 491 0101

Приладдя: ремінь для 
поясу

Комфортний ремінь для 
більш зручної роботи. Дуже 
просто кріпиться до поясу 
з акумулятором.

Артикул 4850 490 0301

Захисна кришка для 
акумуляторної шахти 
AP

Для закриття акумулятор-
ного відсіку пристроїв  
акумуляторної системи  
STIHL PRO. Захищає від  
потрапляння пилу та бруду 
в шахту акумуляторного 
відсіку під час тривалого 
зберігання.

Артикул 4850 602 0900 u

Сумка

Для транспортування та 
зберігання акумуляторних 
пристроїв STIHL. Для  
HSA 66, HSA 86, HLA 65  
та BGA 85. Також для всіх 
комбі-двигунів. 

Артикул 0000 881 0507 u

Насадка для  
збирання листя

Практична пластина- 
уловлювач для збирання 
зрізаного листя та гілля. 
Довжина 50 см, монтується 
без допомоги інструментів 
на будь-яку сторону ножа, 
підходить для всіх акуму-
ляторних та електричних  
ножиць STIHL.

Артикул 4859 740 3300

Ремінь

Ідеально підійде для  
комфортної роботи з  
акумуляторними косами 
STIHL FSA 65, STIHL  
FSA 85 та STIHL FSA 90 R. 
З карабіном для кріплення.

Артикул 4852 007 1000

Ранець

Зручний та компактний  
ранець вміщає до двох  
акумуляторів AP. Може  
використовуватись в поєд-
нанні з поясом для носіння 
акумулятора для AP зі  
з'єднувальним кабелем як 
альтернатива ранцевому 
акумулятору AR. Підходить 
для інструментів із зовніш-
нім акумулятором, а також 
знімним внутрішнім.

Артикул 4850 490 0400

NEW Класи пристроїв
Акумуляторна система PRO від STIHL пропонує опти-
мальне рішення для кожного виду робіт. Коли необхідна 
максимальна свобода пересування, правильним вибо-
ром будуть пристрої з відсіком для акумулятора. А якщо 
потрібна мінімальна вага під час тривалої роботи,то 
ідеально підійдуть пристрої зі з'єднувальним кабелем.

Пристрої зі знімним  
внутрішнім акумулятором 
Акумуляторний відсік  
розташований в корпусі 
пристрою. Виймається та 
встановлюється акумулятор 
дуже швидко та легко –  
одним  рухом.

Пристрої з зовнішнім 
акумулятором 
Кабель із штекером з'єднує 
акумулятор STIHL серії AP 
або AR з інструментом.  
Таким чином, завдяки  
перенесенню ваги акуму-
ляторної батареї на пояс 
або в ранець зменшується 
навантаження на руки.

Аксесуари:  
адаптер AP

Адаптер AP потрібен для 
підключення ранцевих  
акумуляторів STIHL AR та 
акумуляторів STIHL AP з 
використанням поясу з  
кишенею.

Артикул 4850 440 0503

NEW

Підставка

Підставка для запобігання 
контакту акумулятора із 
ґрунтом. Додаткова ручка 
для невеликого подовжен-
ня радіусу роботи для  
HTA 65, HTA 85 та HLA 85. 
Входять в комплект постав-
ки HT 103 i HT 133.

Артикул 4857 007 1001 u

Акумуляторні пристрої 
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  рекомендована гарнітура   Зменшена потужність інструменту � Час заряджання (хв.) до 80 % ємності / 100 % ємності �  Зазначений час роботи від однієї зарядки акумулятора і площа обробки  
є приблизними і можуть варіюватися залежно від умов експлуатації

�  Рівень 1 / Рівень 2 / Рівень 3

Час заряджання акумулятора (хв.) � Час заряджання акумулятора (хв.) �

AL 101 – – 55 / 80 105 / 150 160 / 205 125 / 165 190 / 250 – – AL 101

AL 300 – – 20 / 30 25 / 45 35 / 60 30 / 55 45 / 75 130 / 180 190 / 250 AL 300

Час роботи від одного заряду акумулятора (до ... хв.) � Час роботи від одного заряду акумулятора (до ... хв.) �

STIHL HSA 25 110 – – – – – – – – STIHL HSA 25

STIHL FSA 45 (з ножем PolyCut 2-2 / струною) – 20 / 12 – – – – – – – STIHL FSA 45 (з ножем PolyCut 2-2 / струною)

STIHL HSA 45 – 40 – – – – – – – STIHL HSA 45

STIHL BGA 45 – 10 – – – – – – – STIHL BGA 45

STIHL MSA 120 C-BQ – – 15 35 55 – – – – STIHL MSA 120 C-BQ

STIHL MSA 140 C-BQ – – 15 35 45 – – – – STIHL MSA 140 C-BQ

STIHL FSA 56 (з косильною головкою) – – 20 40 60 – – – – STIHL FSA 56 (з косильною головкою)

STIHL HSA 56 – – 40 80 120 – – – – STIHL HSA 56

STIHL BGA 56 – – 10 20 30 – – – – STIHL BGA 56

STIHL MSA 160 C-BQ – – – – – 35 50 125 180 STIHL MSA 160 C-BQ

STIHL MSA 200 C-BQ – – – – – 35 45 110 160 STIHL MSA 200 C-BQ

STHIL MSA 160 T – – – – – 35 50 125 180 STHIL MSA 160 T

STIHL HTA 85 – – – – – 35 55 125 180 STIHL HTA 85

STIHL FSA 65 – – – – – 50 75 200 300 STIHL FSA 65

STIHL FSA 85 – – – – – 30 45 120 180 STIHL FSA 85 

STIHL FSA 90 (з металевим ножем) – – – – – 30 45 120 180 STIHL FSA 90 (з металевим ножем)

STIHL FSA 130 (з металевим ножем) – – – – – 60 / 45 / 30 � 85 / 70 / 45 � 230 / 185 / 120 � 330 / 250 / 170 � STIHL FSA 130 (з металевим ножем)

STIHL HSA 66 – – – – – 120 180 450 660 STIHL HSA 66

STIHL HSA 86 – – – – – 120 180 450 660 STIHL HSA 86 

STIHL HLA 65 – – – – – 120 180 450 660 STIHL HLA 65

STIHL BGA 85 – – – – – 16 24 65 90 STIHL BGA 85

STIHL ASA 65 – – – – – 420 630 – – STIHL ASA 65

Площа газону на один заряд акумулятора (до .. м2) �  Площа газону на один заряд акумулятора (до .. м2) �

VIKING MA 235 – – 100 200 300 – – – – VIKING MA 235

VIKING MA 339 – – – – – 240 – 270 340 – 370 – – VIKING MA 339

VIKING MA 443 – – – – – 270 – 300 370 – 400 – – VIKING MA 443

Змінний  
акумулятор

Вбудований  
акумулятор

AK 10 AK 20 AK 30 AP 200 AP 300 AR 1000 AR 2000

24 25
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Бензинові пили 29

 Бензопили для домашнього господарства 29

 Бензопили для сільського господарства, будівництва та садівництва 31

 Бензопили для лісового господарства 32

 Бензопили для догляду за деревами 35

Акумуляторні пили 36

Електричні пили 38

Приладдя для мотопил 39

Висоторізи і приладдя 42

» Огляд мотопил і висоторізів 44

Вся історія захоплюючого 
будівництва на шаленій висоті: 
www.stihl.ua/baumwipfel

web

« Свіжий вітер на вершині – це  
унікальне відчуття».
Акуратна робота мотопилою на запаморочливій висоті – це те, що найбільше подобається 
Руді. Найцікавіша частина будівництва стежки у верхів'ях дерев для нього розпочинається в 
той момент, коли містки один за одним встановлюються на стовпи. Підрізати містки можна 
лише на місці - 25 метрів над землею. Для цього потрібна тверда рука і абсолютна 
концентрація.

Після укладання всіх 
дошок потрібно 
вирівняти бензопилою  
їх краї.

Найвищою точкою шляху  
є оглядова вежа висотою 
42 метри.

26 27
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Бензопили для  
домашнього господарства

  Для домашнього господарства, дачі,  
майстрування з дерева

  Ідеально підходять для заготівлі дров

  Для догляду за присадибною ділянкою

  Для звалювання невеликих дерев

  Для майстрування з дерева

� Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга

 Будь ласка, зверніть увагу, що не 
всі інструменти мають однакове 
технічне оснащення та функції.  
На цій сторінці йдеться лише  
про деякі з них. Детальніші  
відомості наведено у довіднику  
« Детально про технології STIHL»  
на сторінці 238 та на сайті 
www.stihl.ua. 

MS 180

31,8 см³, 1,4 кВт / 1,9 к. с., 4,1 кг �. Легка та надійна  
бензопила, ідеально підходить для заготівлі дров, догляду 
за садом, майстрування з дерева, розпилювання невели-
ких стовбурів. Від тепер з боковим натягуванням ланцюга, 
покращеним фільтром та в новому дизайні обтічної форми. 

Довжина шини Артикул
35 cм 1130 200 0483  u

  Інші модифікації дивіться в таблиці на сторінці 44.

Легкий запуск 5 Дуже легкий запуск 8

Просте заправлення 7

Стандарт  
безпеки

10

Потужність,  
економічність  

та екологічність

1

3 Довгий ресурс  
роботи

2 Збільшені  
сервісні  
інтервали

9 Просте  
натягування ланцюга

Завжди повна  
потужність

4

7 Просте  
заправлення

6 Техніка замість  
мускулів

11 Додаткова  
безпека

1   Двигун STIHL 2-MIX
  Двотактовий двигун із технологією 

STIHL 2-MIX економить до 20% пали-
ва та на 70% зменшує рівень викидів 
до атмосфери в порівнянні з двотак-
товим двигуном STIHL тієї ж потуж-
ності без технології 2-MIX.

2   Фільтрувальна система з  
попереднім очищенням повітря 

  Подовжує в декілька разів робочий  
ресурс фільтру та  інтервали між його 
чисткою та заміною, в порівнянні зі зви-
чайними фільтрувальними системами. 

3   Фільтр HD2
  Фільтр HD2 складається з фільтруваль-

ного матеріалу на основі поліетилену 
та має на 70% дрібніші пори, ніж у во-
локнистих та поліамідних фільтрів. Це 
дозволяє йому затримувати найменші 
часточки пилу. Він не вбирає мастило, 
воду та дуже легко миється. Круглий 
фільтрувальний патрон знімається 
швидко та без жодних інструментів.

4   STIHL M-Tronic (M)
  STIHL M-Tronic потре-

бує для холодного  
запуску двигуна лише 
одне пускове положення на комбіно-
ваному важелі. Після запуску ви мо-
жете відразу застосовувати повний 
газ. Електронна система точно роз-
раховує необхідну кількість палива та 
подає його при потребі. В інших  
випадках запускайте інструмент як  
звичайно, з позиції І.

10    Передній захист рук із гальмом  
STIHL QuickStop

  Гальмо ланцюга приводиться в  
дію через натискання на передній 
захист рук, у результаті чого блоку-
ється ланцюг. У випадку достатньо 
сильної віддачі гальмо ланцюга 
спрацьовує самостійно. Ланцюг 
миттєво зупиняється. 

11   Додаткове гальмо ланцюга  
QuickStop Super (Q)

  Забезпечує вищий рівень безпеки –  
ексклюзивно від STIHL. Ланцюг 
миттєво зупиняється не лише у  
випадку сильної віддачі або при 
натисканні переднього захисту 
руки ( 10  ), але також у випадку  
відпускання задньої ручки. Ланцюг 
зупиняється за долі секунди,  
забезпечуючи додатковий захист 
користувачу.

5   Декомпресійний клапан
  Зменшує зусилля, що зазвичай 

прикладаються до пускового тро-
сика, та полегшує запуск мотопили.

6   Пускова ручка STIHL ElastoStart
  Спеціальна пускова ручка з аморти-

заційним елементом сприяє рівно-
мірному запуску без віддачі та ривків.  

7   Байонетний замок кришки бака
  Спеціальний замок кришки бака за-

безпечить швидке та надзвичайно 
просте його відкривання та закри-
вання для заправлення, без будь-
яких інструментів.

8   STIHL ErgoStart (E)
    Спіральна пружина, встановлена 

між колінчатим валом та пусковою 
котушкою, виконує всю роботу для 
запуску двигуна – без зайвих рив-
ків, лише одним плавним рухом. 

9   Система швидкого натягування 
ланцюга STIHL (B)

  Завдяки цій системі регулювання 
натягу ланцюга відбувається без  
допомоги інструментів та без кон-
такту з  гострим ланцюгом. Необхід-
но просто послабити кришку лан-
цюгового колеса та відрегулювати 
натяг ланцюга, швидко та безпечно. 

Технології Комфорт Безпека

Вказана довжина шини: кожна бензопила комплектуєть-
ся шиною вказаної довжини,що є оптимальною для  
даної моделі. Можливі варіанти оснащення іншою шиною 
запитуйте в офіційного дилера.

MS 170

30,1 см3, 1,3 кВт/1,8 к. с., 3,9 кг �. Найкомпактніша  
бензопила для домашнього господарства. Її потужності  
вистачить для заготівлі дров, догляду за садом. Просте  
керування завдяки комбінованому важелю.

Довжина шини Артикул
35 см 1130 200 0340  u
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E = ErgoStart � Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга � З полегшеною шиною

MS 230

40,2 см³, 2,0 кВт/2,7 к. с., 4,6 кг �. Міцна та потужна бен-
зопила з оптимальною питомою вагою, оснащена антиві-
браційною системою STIHL та байонетним замком кришки 
бака. Ідеально підходить для заготівлі дров, для будівництва 
з дерева та звалювання малих дерев.

Довжина шини Артикул
35 см 1123 200 0754  u

 Інші модифікації дивіться в таблиці на сторінці 46.

MS 271

50,2 см3, 2,6 кВт/3,5 к. с., 5,6 кг �. Витривала бензопила 
для універсального застосування. Екологічно чистий та  
економний двигун 2-MIX, ефективна фільтрувальна систе-
ма збільшує робочий ресурс фільтру, байонетний замок 
кришок баків для зручного заправлення. Єдина цільна 
кришка забезпечує швидкий доступ до фільтру та свічки.

Довжина шини Артикул
40 см 1141 200 0033  u

MS 291

55,5 см3, 2,8 кВт/3,8 к. с., 5,6 кг �. Універсальна, міцна та 
надійна. Серійно оснащена: екологічно чистим та економним 
двигуном 2-MIX, з ефективною фільтрувальною системою, 
байонетним замком кришок баків для зручного заправлення, 
ланцюгом 3/8"-RM3 для ефективної роботи під час заготівлі 
деревини або на будівництві.

Довжина шини Артикул
37 см 1141 200 0181  u

Бензопили для сільського 
господарства, будівництва 
та садівництва

  Для фермерів, садівників  
та ремісників

  Для заготівлі дров, догляду за  
ландшафтом та будівництва

Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  
Ви можете в розділі на сторінці 180.

� Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга

Позначка «С» в назві моделі: багато інструментів STIHL 
серійно оснащено  додатковими елементами для збільшен-
ня робочого комфорту та ергономіки. Їх можна розпізнати 
за позначкою «С» в назві моделі. Наприклад: MS 211 C-BE, 
де «Е» означає систему легкого запуска STIHL ErgoStart,  
а «B» –швидке натягування ланцюга.

MS 181

31,8 см3, 1,5 кВт/2,0 к. с., 4,3 кг �. Сучасна бензопила  
для догляду за присадибною ділянкою. З ефективною  
фільтрувальною системою з подовженим ресурсом роботи, 
економним та екологічно чистим двигуном 2-MIX, боковим 
натягуванням ланцюга та компенсатором. Відмінно підхо-
дить для звалювання дерев діаметром до 30 см.

Довжина шини Артикул
35 см 1139 200 0145  u

  Інші модифікації дивіться в таблиці на сторінці 44.

MS 211

35,2 см3, 1,7 кВт/2,3 к. с., 4,3 кг �. Бензопила для домаш-
нього господарства. Серійно оснащена: боковим натягу-
ванням ланцюга, економним та екологічно чистим двигу-
ном 2-MIX, регулюванням режиму експлуатації літо/зима 
для забезпечення кращої роботи мотопили в різних умовах 
експлуатації, із компенсатором та ефективною фільтруваль-
ною системою. Із запатентованими кришками паливного та 
мастильного баків із байонетним замком.

Довжина шини Артикул
35 см 1139 200 0247  u

  Інші модифікації дивіться в таблиці на сторінці 44.

MS 250

45,4 см3, 2,3 кВт/3,1 к. с., 4,6 кг �. Міцна та потужна бен-
зопила з оптимальною питомою вагою, оснащена антиві-
браційною системою STIHL та байонетним замком кришки 
бака. Ідеально підходить для заготівлі дров, для будівництва 
з дерева та звалювання малих дерев.

Довжина шини Артикул
35 см 1123 200 0758  u
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M = M-Tronic
Q  = Гальмо ланцюга QuickStop Super

Бензопили для лісового 
господарства

  Потужні, витривалі та високооборотні 

  Відповідають всім професійним вимогам 

  Для будь-яких робіт у лісовому  
господарстві: звалювання, обрізка  
гілок, розкряжовування 

  Висока потужність, оптимальна вага  
та робочий комфорт

  Багато моделей серійно оснащені  
системою M-Tronic

Порада експерта 

STIHL:

Система STIHL M-Tronic самостійно розпізнає холодний 
та теплий запуск. Тому є лише одне пускове положення 
на комбінованому важелі. Точна кількість паливної суміші 
додається в разі необхідності. Вам не потрібно думати 
під час запуску про налаштування положення важеля,  
Ви можете відразу вмикати повний газ – навіть під час 
холодного запуску.

MS 261 C-MQ

50,2 см³, 3,0 кВт/4,1 к. с., 5,0 кг �. Потужна бензопила з су-
часним оснащенням, для регулярних лісозаготівельних ро-
біт тонкомірної деревини та насаджень середньої товщини. 
Серійно з системою електронного керування двигуном  
M-Tronic, яка забезпечує стабільну потужність двигуна та 
спрощений запуск завдяки одному пусковому положенню  
та новій функції кнопки «  стоп  ». Фільтрувальна система з по-
довженим ресурсом роботи та фільтром HD2 збільшує інтер-
вали між очищенням фільтра. Незнімні гайки кришки ланцю-
гової зірочки, додаткове гальмо ланцюга QuickStop Super.

Довжина шини Артикул
40 см 1141 200 0518  u

MS 361

59,0 см3, 3,4 кВт/4,6 к.с., 5,6 кг �. Професійна бензопила 
міцної конструкції, надзвичайно витривала, має оптималь-
ну питому вагу, динамічне прискорення, високий оберталь-
ний момент та низький рівень вібрації. Серійно оснащена 
регульованим мастильним насосом, декомпресійним кла-
паном, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, компенсатором. 
Ідеальна для звалювання лісу та заготівлі деревини.  

Довжина шини Артикул
40 см 1135 200 0424  u
45 см 1135 200 0476  u

MS 362 C-M

59,0 см3, 3,5 кВт/4,8 к. с., 5,6 кг �. Витривала та міцна,  
для регулярних лісозаготівельних робіт насаджень серед-
ньої товщини, для комунальних підприємств та будівництва.  
Серійно оснащена: економним двигуном 2-MIX, фільтруваль-
ною системою з подовженим ресурсом роботи та фільтром 
HD2. Система електронного керування двигуном M-Tronic 
забезпечить стабільну потужність двигуна та спрощений  
запуск завдяки одному пусковому положенню важеля та новій 
функції кнопки «  стоп  ». Незнімні гайки кришки ланцюгової  
зірочки завдяки спеціальним зачепам у своїй конструкції  
ніколи не загубляться та спрощують заміну ланцюга. 

Довжина шини Артикул
40 см 1140 200 0177  u
45 см 1142 200 0179  u

� Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга

MS 241 C-M

42,6 см3, 2,3 кВт/3,1 к. с., 4,5 кг �. Розроблена для догляду 
за молодим лісом, звалювання м'якої та тонкомірної дере-
вини, заготівлі дров. Серійно оснащена: системою електро-
нного керування двигуном M-Tronic, фільтрувальною систе-
мою з подовженим ресурсом роботи та фільтром HD2, що 
забезпечує більші інтервали між чистками фільтру, економ-
ним двигуном 2-МІХ, ланцюгом 3/8"-PS, що демонструє від-
мінні ріжучі властивості та продуктивність пиляння. Незнім-
на гайка кришки ланцюгової зірочки завдяки спеціальним 
зачепам у своїй конструкції ніколи не загубиться.

Довжина шини Артикул
40 см 1143 200 0257  u

MS 260

50,2 см3, 2,6 кВт/3,5 к. с., 4,8 кг �. Легендарна професійна 
бензопила, перевірена часом та звалювальниками в усьо-
му світі. Ідеально підходить для проріджування лісу, звалю-
вання м’якої та тонкомірної деревини. З антивібраційною 
системою, боковим натягуванням ланцюга, декомпресій-
ним клапаном, пусковою ручкою STIHL ElastoStart та  
байонетним замком кришок паливного та мастильного баків.

Довжина шини Артикул
40 см 1121 200 0372  u

MS 440

70,7 см3, 4,0 кВт/5,4 к. с., 6,3 кг �. Дуже добре оснащена 
для проріджування насаджень середньої товщини та  
звалювання товстомірної деревини. Мастильний насос із 
регулюванням подачі кількості мастила, пускова ручка 
STIHL ElastoStart для більш м'якого запуску двигуна, байо-
нетний замок кришок баків для швидкого та зручного  
заправлення.

Довжина ножа Артикул
45 см 1128 200 0652  u
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MS 651

91,1 cм³, 5,0 кВт / 6,8 к. с., 7,4 кг �. Дуже потужна пила для 
складних і важких завдань. Знижений на 50% рівень вібра-
ції у порівнянні з попередньою моделлю MS 650, ефектив-
ний фільтр HD2, регульована подача ланцюгового мастила 
для підвищеної продуктивності, роликовий вловлювач  
ланцюга, незнімні гайки кришки ланцюгової зірочки.

Довжина шини Артикул
50 cм 1144 200 0187  u
63 cм 1144 200 0189  u

M = M-Tronic � Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга

NEW

Порада експерта STIHL: 

Бензопили для догляду  
за деревами

 Легкі спеціальні мотопили 

  Для обрізання гілок та формування 
 крони 

  Неперевершена точність ведення  
та чистий різ

  Оптимальна ергономіка завдяки  
верхньому розташуванню ручки  
керування

  Акумуляторна пила для безшумної  
роботи

�  Сконструйована спеціально для роботи на деревах і  
виключно для досвідчених користувачів

� З полегшеною шиною
�  Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом

MSA 160 T

Дуже легка професійна акумуляторна пила для догляду за 
деревами � в місцях, де необхідно уникати створення  
зайвого шуму. Висока продуктивність різання завдяки  
ланцюгу 1/4"-PM3, незнімна гайка кришки ланцюгової зі-
рочки ніколи не загубиться завдяки спеціальним зачепам, 
вага 2,3 кг �. 

MSA 160 T із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
30 cм 1252 200 0000  u

MS 461

76,5 см3, 4,4 кВт / 6,0 к. с., 6,7 кг �. Надпотужна бензопила 
для звалювання товстомірної деревини та насаджень  
середньої товщини. Оснащена економним та екологічно чи-
стим двигуном 2-MIX, ефективним фільтром HD2, байонет-
ним замком кришок паливного та мастильного баків для 
простого та зручного заправлення, два допоміжних покаж-
чика на корпусі: одна лінія спрямовує під час звалювання, 
друга - під час врізання.

Довжина шини Артикул
45 см 1128 200 0410  u

MS 441 C-M

70,7 см3, 4,2 кВт / 5,7 к. с., 6,6 кг �. Сучасна потужна про-
фесійна бензопила із системою електронного управління 
двигуном M- Tronic, що регулює момент запалювання та  
дозування палива, із функцією «  Meмory  ». Дуже низький  
рівень вібрації. Споживає на 20% менше палива та має  
знижений на 50% рівень вихлопних газів, порівняно із 
2-тактовим двигуном такої ж потужності, але без технології 
2-МІХ. Фільтрувальна система з попереднім очищенням  
та новим фільтром HD2 на основі поліетилену, що має на  
70% дрібніші пори, ніж у волокнистих фільтрів, легко  
миється, не вбирає воду та мастило. Ідеальна для звалю-
вання дерев великих діаметрів.  

Довжина шини Артикул
45 см 1138 200 0105  u

MS 880

121,6 см3, 6,4 кВт / 8,7 к. с., 10,0 кг �. Найпотужніша ручна 
бензопила серійного виробництва у всьому світі. Деком-
пресійний клапан та пускова ручка STIHL ElastoStart  
полегшують процес запуску двигуна, фільтр HD2 гарантує  
тривалий ресурс роботи засобом для видалення смоли,  
байонетний замок кришок баків забезпечує швидке та 
зручне заправлення.

Довжина шини Артикул
75 см 1124 200 0105  u
105 см 1124 200 0112  u

MS 193 T

30,1 см3, 1,3 кВт / 1,8 к. с., 3,3 кг �. Універсальна бензопи-
ла STIHL для догляду за деревами �. Економний двигун 
2-MIX, незнімна гайка кришки ланцюгової зірочки, завдяки 
спеціальним зачепам у конструкції ніколи не загубиться, 
ланцюг 1/4"-PM3 забезпечує якісний та чистий різ.

Довжина шини Артикул
30 см 1137 200 0210  u

MS 201 TC-M

35,2 см³, 1,8 кВт / 2,4 к. с., 3,7 кг �. Потужна та легка  
бензопила для догляду за деревами �. Серійно оснащена 
системою електронного керування двигуном M-Tronic для 
оптимальної роботи двигуна від самого початку, економним 
двигуном 2-MIX, незнімною гайкою кришки ланцюгової  
зірочки, шина легкої конструкції, що зменшує загальну вагу.

Довжина шини Артикул
35 см � 1145 200 0123  u

Якщо Ви не плануєте використовувати Вашу 
мотопилу тривалий час, радимо Вам зробити 
наступне: перелийте  паливну суміш із бака в 
підходящу для цього ємність. Після цього  
заведіть мотопилу та дайте їй попрацювати, 
доки вона самостійно не зупиниться і в її  
паливній системі не  залишиться паливної су-
міші. Демонтуйте шину та ланцюг, почистіть 
ріжучу гарнітуру засобом для видалення  

смоли, щоб запобігти її засмоленню. Додайте 
ланцюгове мастило. Зберігайте Ваш інстру-
мент в сухому місці та уникайте прямого  
попадання сонячних променів на нього.  
Найкраще зберігати інструмент у чохлі, це  
захистить його від пилу та бруду. Пам'ятайте,  
що місце зберігання має бути безпечним та 
 недоступним стороннім особам, наприклад, 
дітям.
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B = Система швидкого натягування ланцюга
Q = Гальмо ланцюга QuickStop Super

Акумуляторні пили

  Для користувачів-аматорів, садівників  
та майстрів по роботі з деревом 

  Ідеальні для використання в місцях, де 
необхідно уникати створення зайвого 
шуму, та у закритих приміщеннях 

  Для заготівлі дров та догляду за  
деревами 

MSA 120 C-BQ

Легка й відмінно збалансована акумуляторна мотопила 
STIHL MSA 120 C-BQ якнайкpаще підходить для обрізки  
гілок і розпилювання невеликих колод у домашньому гос-
подарстві. Тривалий час роботи від батареї та короткий час 
заряджання акумулятора дозволяє працювати довше без 
перерв у роботі. Оснащена системою швидкого натягування 
ланцюга і гальмом ланцюга QuickStop Super, ланцюгом  
1/4"-PM3 для продуктивного і точного різу, вага 2,5 кг. �.

MSA 120 C-BQ із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
30 cм 1254 011 5800  u

Комплект MSA 120 C-BQ із шиною та ланцюгом,  
акумулятором AK 20 та зарядним пристроєм AL 101 
Довжина шини Артикул
30 cм 1254 011 5810  u

Підібрати літій-іонний акумулятор та інше приладдя  
Ви можете в розділі на сторінці 8.

� Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом

NEW

MSA 140 C-BQ

Легка, компактна акумуляторна мотопила для обрізки  
гілок і розпилювання невеликих колод у домашньому гос-
подарстві. Має на 25 % більшу потужність у порівнянні із 
MSA 120 C-BQ. Оснащена системою швидкого натягування 
ланцюга та гальмом ланцюга QuickStop Super, ланцюгом 
1/4"-PM3 для продуктивного і точного різу, вага 2,6 кг.  �.

MSA 140 C-BQ із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
30 cм 1254 011 5840  u

Комплект MSA 140 C-BQ із шиною та ланцюгом,  
акумулятором AK 30 та зарядним пристроєм AL 101 
Довжина шини Артикул
30 cм 1254 011 5850  u

NEW
У продажу  

з весни 2017!

MSA 160 C-BQ

Компактна та малошумна акумуляторна пила для заготівлі 
дров, догляду за деревами та роботи у закритих приміщеннях. 
Спеціально розроблений ланцюг STIHL 1/4"-PM3 забезпечує 
відмінну продуктивність пиляння та чистий зріз. Серійно із 
системою швидкого натягування ланцюга, гальмом ланцюга 
QuickStop Super та запобіжним фіксатором важеля газу для 
додаткового захисту, вага 3,1 кг �.

MSA 160 C-BQ із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
30 cм 1250 200 0012  u

MSA 200 C-BQ

Ще більш потужна акумуляторна пила для мобільної роботи  
в місцях, де необхідно уникати створення зайвого шуму.  
Продуктивність різання збільшена на 44 % в порівнянні з 
MSA 160 C-BQ. Система швидкого натягування ланцюга 
STIHL, гальмо ланцюга QuickStop Super, байонетний замок 
кришки бака, ланцюг 1/4"-PM3 для чистого різу і високої про-
дуктивності різання. Металевий зубчатий упор, вага 3,3 кг �.

MSA 200 C-BQ із шиною та ланцюгом
Довжина шини Артикул
35 см 1251 200 0001  u

36

2 2

Мотопили та висоторізи

37



MSE 141 C-Q

230 В, 1,4 кВт, 4,1 кг �. Зручна, легка базова модель з висо-
кою продуктивністю різання. Відмінна ергономіка забезпе-
чує комфортну роботу, бокове натягування ланцюга для 
безпечного і легкого регулювання натягу, із гальмом лан-
цюга QuickStop Super, віконце-індикатор рівня мастила, із 
захистом від перевантаження.

Довжина шини Артикул
35 cм 1208 200 0305  u

B = Система швидкого натягування ланцюга
Q = Гальмо ланцюга QuickStop Super
�  Вага без кабелю та ланцюгового мастила, з шиною та ланцюгом

Електричні пили

  Для домашнього господарства,  
майстрів по роботі з деревом та  
ландшафтного дизайну

  Для будь-яких завдань на  
присадибній ділянці

  Потужні електродвигуни з високою  
продуктивністю пиляння 

  Практичні деталі оснащення 

  Просте вмикання однією кнопкою

Приладдя для мотопил

  Для комфортної роботи 

  Захист для ланцюга та шини  
різної довжини

  Сумка та футляр для зручного  
транспортування мотопили

  Інструмент та козли 

  Повний асортимент ручного  
інструменту та приладдя  
на сторінці 188

MSE 170 C-Q

230 В, 1,7 кВт, 4,2 кг �. Легка і зручна електрична пила для 
пиляння дров. Відмінна ергономіка для невтомної роботи, 
гальмо ланцюга QuickStop Super, ручка з м'яким покриттям, 
байонетний замок кришки мастильного бака для зручного 
заправлення ланцюговим мастилом без використання ін-
струментів, захист від перевантаження.

Довжина шини Артикул
35 см 1209 200 0069  u

MSE 190 C-Q

230 В, 1,9 кВт, 4,4 кг �. Дуже добре підходить для будівниц-
тва та заготівлі дров. Оптимальна ергономіка для комфорт-
ної роботи, гальмо ланцюга QuickStop Super, яке спрацьовує 
у випадку відпускання задньої рукоятки, і ланцюг миттєво 
зупиняється, ручка з м'яким покриттям, захист від переван-
таження.

Довжина шини Артикул
35 см 1209 200 0005  u

MSE 210 C-BQ

230 В, 2,1 кВт, 4,6 кг �. Потужна електрична пила з високою 
продуктивністю пиляння та відмінною ергономікою  
забезпечить легку та ефективну роботу. Із системою швид-
кого натягування ланцюга для легкого та безпечного регу-
лювання натягу ланцюга без допомоги інструментів, ручка  
з м'яким покриттям, гальмо ланцюга QuickStop Super, байо-
нетний замок кришки мастильного бака для зручного  
заправлення ланцюговим мастилом, із захистом від  
перевантаження.

Довжина шини Артикул
40 см 1209 200 0024  u

MSE 230 C-BQ

230 В, 2,3 кВт, 4,8 кг �. Потужна електропила для заготівлі 
дров та будівництва. Із системою швидкого натягування 
ланцюга STIHL для зручного та безпечного регулювання 
натягу ланцюга без допомоги інструментів, гальмом лан-
цюга QuickStop Super, яке спрацьовує у випадку відпускан-
ня задньої рукоятки і ланцюг миттєво зупиняється. Ручка  
з м'яким покриттям для більш комфортної роботи. Світлоді-
одний індикатор, що сигналізує про перевантаження.

Довжина шини Артикул
40 см 1209 200 0014  u

MSE 250 C-Q

230 В, 2,5 кВт, 5,7 кг �. Найпотужніша електропила STIHL 
для професійного використання. Серійно оснащена ланцю-
гом 3/8"-RS3 для більшої продуктивності пиляння, боковим 
натягуванням ланцюга, електронним керуванням функція-
ми двигуна, ручкою з м'яким покриттям, гальмом ланцюга 
QuickStop Super, світлодіодним індикатором, що сигналізує 
про перевантаження.

Довжина шини Артикул
40 см 1210 200 0002  u

NEW
У продажу  

з весни 2017!
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Комбінований ключ

Для натягування та заміни 
ланцюга, шини, свічки.

Розмір 19 – 13�

Артикул 1129 890 3401 u

Багатофункційний 
інструмент

Практичний, багатофунк-
ційний якісний інструмент 
у міцному пластиковому 
корпусі. Викрутка на  
3,5 мм для регулювання 
карбюратора та чистки 
пазу шини, з викруткою 
Torx® TX 27, з чохлом,  
що має кріплення до поясу.

Розмір 19 – 13�

Артикул 0000 881 5501

Розмір 19 – 16�

Артикул 0000 881 5502

Сумка для мотопил

Для чистого зберігання та 
транспортування мотопил 
із довжиною шини менше 
ніж 45 см.

Артикул 0000 881 0508 u

Футляр для мотопил

Для зберігання та тран-
спортування всіх акуму-
ляторних та бензинових 
пил із довжиною шини мен-
ше ніж 45 см. (не призна-
чено для електричних пил 
та бензопил наступних  
моделей MS 441 C-M,  
MS 461, MS 661 C-M та 
MS 880).

Артикул 0000 900 4008 u

�  Для MS 271, MS 291, MS 311, MS 391 �  Для MS 170, MS 171, MS 180, MS 181,  
MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

�  Артикул для замовлення шин,  
таблиця з оглядом на сторінці

� Також для 3005 000 4721/50 см

Захист ланцюгів

Довжина захисту ланцюга

до 25 см 0000 792 9170

до 35 см 0000 792 9171 0000 792 9172

до 37 см 0000 792 9174

до 45 см 0000 792 9173 0000 792 9173 0000 792 9175 0000 792 9175

до 55 см 0000 792 9176 �

до 63 см 0000 792 9177 0000 792 9177

до 75 см 0000 792 9178 0000 792 9178

до 90 см 0000 792 9179 0000 792 9179
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Паливно-мастильні матері-
али, ручний інструмент та 
приладдя для роботи в лісі 
Ви знайдете у розділах на 
сторінках 180.

Порада  
експерта STIHL:HL:

� Тримач не входить у комплект поставки

Лазер 2-в-1 �

Покажчик напрямку звалювання та вимірювання  
довжини колод в одному. Інноваційний допоміжний  
інструмент під час звалювання дерев вказує  
напрямок падіння дерева та вимірює довжину  
колод. Оберіть відповідний до Вашої мотопили  
тримач лазера.

Лазер 2-в-1 �

Артикул 0000 400 0200

1130 1130 791 5400 MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180

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

1127 1127 791 5400 MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390

1143 1143 791 5400 MS 231, MS 241, MS 251,  
всі модифікації, крім VW

1121 1121 791 5400 MS 026, MS 260,  
всі модифікації, крім VW

1141 1141 791 5400 MS 261, MS 271, MS 291,  
всі модифікації, крім VW

1144 1144 791 5400 MS 661 C-M,  
всі модифікації

Тр
им

ач

Ар
ти

ку
л

під
хо

ди
ть

 дл
я

Додатково до лінії покажчика напрямку  
звалювання, яка на всіх мотопилах STIHL
проходить зі сторони маховика через криш-
ку корпусу, лазерний промінь, що проецію-
ється на землю, забезпечує додатковий кон-
троль напрямку падіння дерева. Крім того, 
для заощадження часу лазер 2-в-1 можна ви-
користовувати для вимірювання довжини 
стовбурів.

Подовження захисту 
ланцюга

Для захисту ланцюга  
0000 792 9128.  
Подовження на 15 см

Артикул 0000 792 9131 u

Для захисту ланцюга  
0000 792 9129.  
Подовження на 26 см

Артикул 0000 792 9132

Для захисту ланцюга  
0000 792 9130.  
Подовження на 37 см

Артикул 0000 792 9133 u

Захист ланцюга

Довжиною до 30 см

Артикул 0000 792 9128 u

Довжиною до 37 см

Артикул 0000 792 9129 u

Довжиною до 53 см

Артикул 0000 792 9152 u

Довжиною до 70 см

Артикул 0000 792 9130 u

Дерев'яний козел

Легка конструкція. Для 
зручного пиляння та  
заготівлі дров. Витримує  
до 70 кг.

Артикул 0000 881 4602

Козел металевий

Стабільна конструкція.  
Сірого кольору, має пру-
жинний ланцюг для надій-
ної фіксації колод для  
розпилювання. Витримує 
до 100 кг.

Артикул 0000 881 4607

Козел для  
розпилювання

Для бензопил модельного 
ряду STIHL до MS 362 С-М 
та електропил. Металевий, 
сірого кольору, максималь-
на довжина різу 37 см.  
Витримує до 100 кг.

Артикул 0000 881 4606

Козел SMART 
HOLDER

Для обробки колод діаме-
тром від 25 до 230 мм.  
Надійна металева кон-
струкція, що складається 
за допомогою 2-х спеціаль-
них гвинтів. Витримує  
до 60 кг.

Артикул 0000 881 4605

Подовжувач кабелю

Стійкий до мастила ка-
бель-подовжувач довжиною 
15 м. Міцний та зносостій-
кий, розрахований для 
частого використання як у 
приміщенні, так і на вулиці.

Артикул 0000 881 5415

Подовження захисту 
ланцюга

Довжиною 30 см, для шин 
більше ніж 90 см.  

Артикул 0000 792 9140 u

Продаж
залишків!
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Підібрати літій-іонний акумулятор та інше приладдя Ви  
можете в розділі на сторінці 8.

E = ErgoStart � Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга �   Вага без кабелю та ланцюгового мастила, з шиною та ланцюгом
� Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом

Підставка

Підставка для запобігання 
контакту акумулятора із 
ґрунтом. Додаткова ручка 
для невеликого подовжен-
ня радіусу роботи для  
HTA 65, HTA 85 та HLA 85. 
Входять в комплект постав-
ки HT 103 i HT 133. 

Артикул 4857 007 1001

HTA 85

Акумуляторний висоторіз 
для садівництва та профе-
сійного догляду за дерева-
ми з телескопічним што-
ком. Легкий і потужний, з 
ланцюгом 1/4"-PM3, що  
забезпечує чистий зріз та 
відмінну продуктивність 
пиляння, з низьким рівнем 
вібрації, підходить для  
малошумної роботи в жит-
лових масивах. З боковим 
натягуванням ланцюга  
та незнімними гайками 
кришки ланцюгової зірочки, 
загальна довжина  
270 – 390 см, вага 4,9 кг �.

HTA 85 із шиною та ланцюгом
Артикул 4857 200 0005  u
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Ранцева система RTS

Для тривалого використан-
ня. Регулюється згідно з 
розмірами тіла, дозволяє 
економити сили та працю-
вати з усіма зручностями, 
підходить для HT 101,  
HT 103, HT 131, HT 133, 
HTA 65 HTA 85, HTE 60, 
HT-KM, HL-KM 145 °,  
HL 94 С-Е (не підходить для 
HL 94 KC-E), HLA 65,  
HLA 85 і HLE 71 (не підхо-
дить для HLE 71 К). 

Артикул 0000 790 4400 u

HT 133

36,3 cм³, 1,4 кВт / 1,9 к.с.,  
7,2 кг �. Новий висоторіз 
має найкращу питому вагу 
для ергономічної роботи під 
час професійного догляду 
за деревами у садівництві, 
комунальних господар-
ствах. Легкий компактний 
редуктор із незнімною гай-
кою кришки ланцюгової зі-
рочки та прицільною лінією, 
оптимізована ріжуча про-
дуктивність завдяки ланцю-
гу Picco 1/4", двигун 4-MIX® 
зі спрощеною системою за-
пуску. Висока ергономіка  
і точне ведення завдяки  
полегшеній телескопічній 
штанзі з квадратного профі-
лю та новою затискною  
муфтою, загальна довжина 
270 – 390 см.

Артикул 4182 200 0149 u

NEW

 т
ел

ес
ко
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Кріплення для  
телескопічної штанги

Для комфортної роботи в 
поєднанні з ранцевим ре-
менем або ранцевою сис-
темою RTS. Зручне пере-
несення і швидке 
від'єднання інструменту. 
Входять в комплект постав-
ки HT 56, HT 103 і HT 133. 
Підходить для HT 101,  
HT 131, HTA 85 і HLA 85. 

Артикул 0000 790 8600 

NEW

Кутовий редуктор

Для HT 103 та HT 133.

Артикул 4182 640 0200

Для HT 56, HT 101, HT 131 
та HTE 60.

Артикул 4138 640 0201

NEW

Висоторізи  
та приладдя

  Доступні з бензиновим, акумуляторним 
або електричним двигуном 

  Для проріджування крони

  Для обрізки фруктових дерев на висоті

  Радіус дії до 5 метрів

  Ранцева система для зручної роботи

HT 103

31,4 cм³, 1,05 кВт / 1,4 к.с.,  
7,2 кг �. Професійний висо-
торіз для садівництва і до-
гляду за деревами. Легкий 
компактний редуктор із не-
знімною гайкою кришки 
ланцюгової зірочки та при-
цільною лінією, оптимізо-
вана ріжуча продуктив-
ність завдяки ланцюгу 
Picco 1/4", двигун 4-MIX® зі 
спрощеною системою за-
пуску. Висока ергономіка  
і точне ведення завдяки  
полегшеній телескопічній 
штанзі з квадратного про-
філю та новою затискною 
муфтою, загальна довжина 
270 – 390 см.

Артикул 4182 200 0141 u

HT 56 C-E

27,2 cм³, 0,8 кВт / 1,1 к.с.,  
6,4 кг �. Зручна базова мо-
дель для присадибного 
господарства та догляду  
за деревами. Економний 
двигун 2-MIX, оновлений 
полегшений редуктор,  
система легкого запуску 
STIHL ErgoStart, роз'ємна 
штанга для зручного тран-
спортування, загальна  
довжина 280 см.

Артикул 4139 200 0007 u

NEW NEW

Порада експерта  
STIHL:
Зниження ваги приводу і телескопічної штанги бензинового 
висоторізу забезпечує помітне полегшення в роботі. Теле-
скопічна штанга з квадратного профілю забезпечує макси-
мальну стабільність для точного різання на великій висоті. 
Висоторіз STIHL, обладнаний ланцюгом 1/4"-PM3, ідеально 
підходить для робіт по догляду за деревами.

ро
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Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  
Ви можете в розділі на сторінці 180.

HTE 60

230 В, 1,45 кВт, 5,1 кг �. 
За допомогою електричного 
висоторізу HTE 60 Ви з легкі-
стю дістанетесь гілок на ви-
соті до 3,20 м. Малошумний, 
вмикання/вимикання здійс-
нюється за допомогою лише 
однієї кнопки. Можна вико-
ристовувати і для спилюван-
ня гілок міцних порід дерев, 
наприклад, грабу.  Загальна 
довжина 210 см.

Артикул 4810 200 0009 u

Ранцевий ремінь 
«комфорт»

Рівномірно розподіляє 
 навантаження на плечі, 
спину та поперек. Дуже 
зручний для носіння ін-
струменту. М’яка підкладка 
забезпечує додатковий 
комфорт, що особливо 
 відчутно під час роботи на 
великих ділянках.

Артикул 4138 710 9001 u
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Бензопили для домашнього господарства

MS 170 1130 200 0340 u 35 30,1 1,3 / 1,8 3,9 3,4 98 109 4,2 / 5,9 – 3/8" P PM3 – – – – – – – – –

MS 180  NEW 1130 200 0483 u 35 31,8 1,5 / 2,0 3,9 2,6 98 110 6,6 / 7,8 – 3/8" P PM3 – – – – – – – – –

MS 180 C-BE  NEW 1130 200 0104 u 35 31,8 1,5 / 2,0 4,2 2,8 98 110 7,6 / 7,4 – 3/8" P PM3 – – – – – – – – – –

MS 181 1139 200 0145 u 35 31,8 1,5 / 2,0 4,3 2,9 100 112 3,5 / 3,0 – 3/8" P PM3 – – – – – – –

MS 181 C-BE 1139 200 0146 u 35 31,8 1,5 / 2,0 4,6 3,1 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX 3/8" P PM3 – – – – – – –

MS 211 1139 200 0247 u 35 35,2 1,7 / 2,3 4,3 2,5 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" P PM3 – – – – – – –

MS 211 C-BE 1139 200 0249 u 35 35,2 1,7 / 2,3 4,6 2,7 100 113 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" P PM3 – – – – – – –

MS 230 1123 200 0754 u 35 40,2 2,0 / 2,7 4,6 2,3 101 113 6,5 / 8,9 – 3/8" P PM3 – – – – – – – –

MS 230 C-BE 1123 200 0328 u 35 40,2 2,0 / 2,7 4,9 2,5 101 113 4,5 / 6,5 – 3/8" P PM3 – – – – – – –

MS 250 1123 200 0758 u 35 45,4 2,3 / 3,1 4,6 2,0 101 114 5,7 / 6,8 – 3/8" P PM3 – – – – – – – –

Бензопили для сільського господарства та садівництва

MS 271 1141 200 0033 u 40 50,2 2,6 / 3,5 5,6 2,2 103 115 4,5 / 4,5 2-MIX .325" RM3 – – – – – – – –

MS 291 1141 200 0181 u 40 55,5 2,8 / 3,8 5,6 2,0 103 116 4,5 / 4,5 2-MIX .325" RM3 – – – – – – – –

Бензопили для лісового господарства

MS 241 C-M 1143 200 0257 u 40 42,6 2,3 / 3,1 4,5 2,0 103 115 2,9 / 2,9 2-MIX 3/8" P PS – – – –

MS 260 1121 200 0272 u 40 50,2 2,6 / 3,5 4,8 1,8 99 113 3,6 / 4,1 – .325" RS – – – – – – – –

MS 261 C-MQ 1141 200 0518 u 40 50,2 3,0 / 4,1 4,9 1,6 104 116 3,5 / 3,5 2-MIX .325" RS – – – –

MS 361 1135 200 0424
1135 200 0476 u

40
45

59,0 3,4 / 4,6 5,6 1,6 103 115 3,6 / 3,6 – 3/8" RS – – – – – – – –

MS 362 C-M 1140 200 0177
1142 200 0179 u

40
45

59,0 3,5 / 4,8 5,6 1,6 106 117 3,5 / 3,5 2-MIX 3/8" RS – – – – –

MS 440 1128 200 0652 u 45 70,7 4,0 / 5,4 6,3 1,6 101 112 4,2 / 4,5 – 3/8" RS – – – – – – –

MS 441 C-M 1138 200 0105 u 45 70,7 4,2 / 5,7 6,6 1,6 105 118 3,1 / 3,3 2-MIX 3/8" RS – – – – –

MS 461 1128 200 0410 u 45 76,5 4,4 / 6,0 6,7 1,5 105 117 4,0 / 3,8 2-MIX 3/8" RS – – – – – – –

MS 651  NEW 1144 200 0187
1144 200 0189 u

50
63 91,1 5,0 / 6,8 7,4 1,5 107 119 6,9 / 5,6 – 3/8" RS – – – – – – –

MS 880 1124 200 0105
1124 200 0112 u

75
105

121,6 6,4 / 8,7 10,0 1,5 103 116 8,9 / 8,9 – .404" RS – – – – – – –
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� Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга � Детальне пояснення щодо типів ланцюгів STIHL Ви знайдете в розділі на сторінці 51
� К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
� К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2 м/с²

 Серійно 3/8" P  PMM3: Picco Micro Mini 3 
(вузька ріжуча гарнітура)

B =  Система швидкого  
натягування ланцюга

M = M-Tronic �   Реальна довжина різу є меншою ніж довжина 
шини. Асортимент ріжучої гарнітури в розділі  
на сторінці 56

  Оснащується додатково 
(приладдя)

Q =  Гальмо ланцюга  
QuickStop SuperE = ErgoStart
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Бензопили для догляду за деревами

MS 193 T 1137 200 0210 u 30 30,1 1,3 / 1,8 – – 3,3 � 2,5 99 112 2,9 / 3,1 2-MIX – 1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – – –

MS 201 TC-M 1145 200 0179 u 30 35,2 1,8 / 2,4 – – 3,7 � 2,1 98 112 3,5 / 3,1 2-MIX – 3/8" P PM3 – – – – – – – – – – –

MSA 160 T 1252 200 0001
1252 200 0000 u

25
30 – – 36 – 2,3 � – 81 93 2,5 / 2,5 – – 1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – –

Акумуляторні пили

MSA 120 C-BQ  NEW 1254 011 5800 u 30 – – 36 – 2,5 � – 83 94 3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – – –

Комплект MSA 120 C-BQ    NEW  із AK 20 + AL 101 1254 011 5810 u 30 – – 36 – 3,7 � – 83 94 3,4 / 3,2 – – 1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – – –

MSA 140 C-BQ  NEW У продажу  
з весни 2017! 1254 011 5840 u 30 – – 36 – 2,6 � – 85 96 4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – – –

Комплект MSA 140 C-BQ    NEW У продажу  
з весни 2017!  із AK 30 + AL 101 1254 011 5858 u 30 – – 36 – 3,8 � – 85 96 4,3 / 4,8 – – 1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – – –

MSA 160 C-BQ 1250 200 0012 u 30 – – 36 – 3,1 � – 84 95 2,7 / 2,9 – – 1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – –

MSA 200 C-BQ 1251 200 0001 u 35 – – 36 – 3,3 � – 84 95 4,6 / 3,9 – – 1/4" P PM3 – – – – – – – – – – – –

Електричні пили

MSE 141 C-Q  NEW У продажу  
з весни 2017! 1208 200 0305 u 35 – – 230 1,4 4,1 	 – 90 101 3,3 / 4,2 – 0,3 3/8" P PMM3 – – – – – – – – – – – – –

MSE 170 C-Q 1209 200 0069 u 35 – – 230 1,7 4,3 	 – 92 103 2,9 / 3,4 – 0,4 3/8" P PMM3 – – – – – – – – – –

MSE 190 C-Q 1209 200 0005 u 30 – – 230 1,9 4,3 	 – 92 103 2,9 / 3,4 – 1,8 3/8" P PM3 – – – – – – – – – –

MSE 210 C-BQ 1209 200 0024 u 35 – – 230 2,1 4,6 	 – 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – – – – – – – – – –

MSE 230 C-BQ 1209 200 0014 u 40 – – 230 2,3 4,8 	 – 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – – – – – – – – –

MSE 250 C-Q 1210 200 0002 u 40 – – 230 2,5 5,7 	 – 94 105 3,1 / 4,1 – 4,0 3/8" RS3 – – – – – – – – – –

Бензинові висоторізи

HT 56 C-E 4139 200 0004 u 25 27,2 0,8 / 1,1 – – 6,6 � – 91 107 6,2 / 5,4 2-MIX – 1/4" P PM3 280 – – – – – – – – – – – –

HT 56 C-E  NEW 4139 200 0007 u 25 27,2 0,8 / 1,1 – – 6,4 � – 91 106 5,2 / 4,9 2-MIX – 1/4" P PM3 280 – – – – – – – – – – – –

HT 103  NEW 4182 200 0141 u 30 31,4 1,05 / 1,4 – – 7,2 � – 89 106 3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – – – – – – – – – – –

HT 133  NEW 4182 200 0149 u 30 36,3 1,4 / 1,9 – – 7,2 � – 93 109 3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – – – – – – – – – – –

Акумуляторний висоторіз

HTA 85 4857 200 0005 u 30 – – 36 – 4,9 � – 76 93 1,0 / 1,0 – – 1/4" P PM3 270 – 390 – – – – – – – – – – –

Електричний висоторіз

HTE 60 4810 200 0009 u 30 – – 230 1,45 5,1 	 – 94 106 3,6 / 4,8 – 0,3 3/8" P PMM3 210 – – – – – – – – – – –

 Серійно B = Система швидкого натягування ланцюга Q =  Гальмо ланцюга QuickStop Super �  Реальна довжина різу є меншою ніж довжина шини. 
Асортимент ріжучої гарнітури в розділі на сторінці 56  Оснащується додатково 

(приладдя)
E = ErgoStart T =  верхнє розташування  

ручки керуванняM = M-Tronic � К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)

� К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2 м/с² �  Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом
� Детальне пояснення щодо типів ланцюгів STIHL Ви знайдете в розділі на сторінці 51 � Вага з акумулятором, шиною, ланцюгом, без зарядного пристрою
� Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга 	  Вага без кабелю та ланцюгового мастила, з шиною та ланцюгом
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Ланцюги 51

Шини 54

» Огляд ланцюгів та шин 56

Інструмент для догляду за ріжучою гарнітурою 60

Регулярне змащення ланцюга  
має важливе значення для 
чистого і швидкого пиляння.

« Ланцюг, шина, зірочка – 
все рухається як  
по маслу».
Робота Маріуса в лісі просувається доволі швидко. Проте колись 
ланцюг буде потрібно заточити. Маріус має для цього круглий 
напилок, який точно підібраний до кроку ланцюга. За допомогою 
заточувального шаблону він відразу знаходить правильний кут 
для заточування. Він професіонал і знає, що лише ретельно 
загострений якісний ланцюг пиляє якнайкраще. 
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Як читати маркування: ланцюги STIHL мають різну  
товщину ведучої ланки та різні кроки. За допомогою  
таблиці Ви зможете підібрати потрібний Вам ланцюг.

Товщина ведучої ланки Артикул Артикул
Крок Крок  

 

Ланцюги

  Швейцарська точність від заводу  
STIHL, м. Віль 

  Надзвичайні ріжучі властивості  
та надійність в експлуатації 

  Хромовані електролітичним способом 
ріжучі зубці зі спеціальної сталі та  
загартовані заклепки 

  Повна злагодженість ріжучої гарнітури 
та мотопили

Ланцюг Picco Micro Mini 3 (PMM3)

Перший ланцюг STIHL із низьким рівнем вібрації для легких 
пил. Міцний, із малою віддачею та стійкий до навантажень 
ланцюг має надзвичайно високу продуктивність різання  
завдяки дуже малій відстані між ланками.
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Ланцюг Picco Micro 3 (PM3)

Ланцюг 3/8"-P Picco Micro 3 (PM3) спеціально призначений 
для легких і компактних мотопил. Низький рівень віддачі та 
вібрації, висока якість різання, комфортні умови роботи. Екс-
клюзивно від STIHL: модифікація 1/4"-P відрізняється дуже 
плоскою і вузькою конструкцією, маленьким кроком, вона 
ідеально підходить для висоторізів та пил з невеликою потуж-
ністю, товщина ведучої ланки 1,1 та 1,3 мм.
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Ланцюг Picco Super (PS)

Разом із 3/8" ланцюгом PS3 – це єдині ланцюги з долотопо-
дібним ріжучим зубцем із представлених на ринку. Ідеаль-
ний для використання у лісовому господарстві. Вражає  
блискучими властивостями врізання, має низький рівень  
вібрації, дуже спокійний хід та чистий різ.
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3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3 (вузька ріжуча гарнітура)

Оригінальні ланцюги STIHL: найвища якість для максимальної продуктивності

  Якість розробок STIHL: фірма STIHL  самостійно розробляє та виготовляє такі важливі компоненти як ланцюги, шини 
та зірочки. Саме так досягається найвища злагодженість у роботі бензопили та важливих комплектуючих до неї.

  Якість виробництва STIHL: близько 65 типів ланцюгів із « швейцарською точністю » виготовляються на  
власному заводі STIHL у м. Віль, Швейцарія. Спеціально для їх виробництва компанія STIHL конструює  
та будує всі необхідні для цього машини.

  Надзвичайні ріжучі властивості: ланцюги STIHL забезпечують бездоганну роботу не лише бензопилам  
STIHL, але й пристроям інших виробників.

1   Система змащування STIHL 
Oiloмatic

  Дрібні мастильні канали ведучих 
ланок накопичують мастило та  
передають його далі до з'єднуваль-
них ланок. Додатково на ведучих 
ланках з обох боків витиснені  
чисельні заглиблення, в яких нако-
пичується ланцюгове мастило. Це 
забезпечує краще розподілення 
мастила в пазі шини та покращує 
змащування.

4   Сервісна табличка
  Важлива інформація щодо ріжучої 

гарнітури знаходиться в допоміжній 
сервісній табличці. Вона викарбува-
на лазером на поверхні шини, тому 
завжди залишається читабельною, 
незалежно від ступеню зносу шини. 
A   Довжина шини

 B   Артикул STIHL
 C   Крок ланцюга  

(тільки в Rolloмatic)
 D   Кількість ведучих ланок  

(тільки в Rolloмatic)
 E   Ширина паза /  

Товщина ведучої ланки

5   Перевірка на міцність
  Наприкінці процесу виготовлення 

ланцюги STIHL проходять перевірку 
на міцність та розтягування. Така пе-
ревірка зменшує рівень розтягування 
ланцюга під час першої експлуатації 
до мінімуму, підвищує його витрива-
лість та мінімізує зношування.

2   Сервісні маркування та  
маркування зносу

  Майже всі ланцюги STIHL мають 
маркування на ріжучих зубцях,  
завдяки чому завжди можна  
легко визначити рівень їх зносу. 
Крім того, вони слугують орієнти-
ром під час заточування зубців і 
полегшують дотримання правиль-
ного кута заточування.

3   Індуктивно загартований  
паз шини

  Завдяки індуктивному гартуванню 
паз шини стає ще більш зносостій-
ким, збільшується її робочий ресурс.

  Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне осна-
щення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші відо-
мості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 238 та 
на сайті www.stihl.ua. 

A B C

D E

Технології Комфорт Безпека

Оптимальне  
змащення

1

Підвищена  
міцність

5

Мінімальне зношування 3

2 Легке заточування

4 Повна інформація про шину
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Ланцюг Picco Super 3 (PS3)

Перший долотоподібний низькопрофільний ланцюг  
3/8" у світі. Його надзвичайно високу продуктивність різан-
ня Ви відчуєте відразу. Спокійний, плавний хід, надзвичайні 
властивості врізання, дуже чистий зріз, низький рівень  
вібрації. Цей ланцюг якнайкраще підійде для догляду за  
деревами та різьблення.
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Ланцюг Rapid Micro Spezial (RMS)

Низьковібраційний комфортний ланцюг із надзвичайно  
високою продуктивністю різання. Завдяки новій технології 
вкороченого зуба тепер під час пиляння можна не натиска-
ти на шину. Досягає помітно кращої швидкості врізання  
порівняно зі звичайним 1/4" ланцюгом. Спеціальний ланцюг 
для різьблення та догляду за деревами.
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Ланцюг Rapid Micro (RM)

Комфортний, універсальний ланцюг для сільського, лісово-
го та будівельного господарства з бездоганними ведучими 
властивостями, низьким рівнем вібрації та високою  
продуктивністю різання.
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Ланцюг Rapid Micro 3 (RM3)

Комфортний ланцюг. Низька віддача, низький рівень  
вібрації, м'які ріжучі властивості, покращена продуктивність 
пиляння з кроком .325 ". 
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Ланцюг Rapid Super (RS)

Високопродуктивний ланцюг для професійного викори-
стання. Низький рівень вібрації, дуже висока продуктив-
ність пиляння та врізання, плавний різ та мала віддача.
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Ланцюг Rapid Super 3 (RS3)

Високопродуктивний ланцюг з модифікованою провідною 
ланкою. Низький рівень віддачі, висока продуктивність  
пиляння та врізання.
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3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3 (вузька ріжуча гарнітура) � Ланцюги для мотопил інших виробників

Твердосплавні ланцюги
Наші ланцюги Duro розроблені для особливих експлуата-
ційних умов. Завдяки твердосплавному покриттю вони  
залишаються гострими до 10 разів довше, ніж звичайний 
ланцюг. Якнайкраще підходять для спилювання забрудне-
ної деревини.

Ланцюг Picco Duro 3 (PD3)

Низькопрофільний ланцюг із твердого металу. Без додат-
кового заточування залишається гострим до 10 разів  
довше, ніж звичайний ланцюг. Надзвичайно міцний,  
витривалий, із низьким рівнем вібрації та віддачі.
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Ланцюг Rapid Duro 3 (RD3)

Ідеально підійде для використання в сільському господар-
стві та садівництві. Має низький рівень віддачі, залишаєть-
ся гострим без додаткового заточування в 10 раз довше, 
ніж звичайний ланцюг. Навіть у важких експлуатаційних 
умовах демонструє відмінні ріжучі властивості.
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Ланцюг Rapid Duro R (RDR)

Спеціальний ланцюг для найважчих робіт, пожежних, ава-
рійно-рятувальних служб і надання технічної допомоги (на-
приклад, різання деревини з цвяхами, композитних матері-
алів чи куленепробивного скла). Ріжучі зубці зміцнені 
пластинами з ударостійкого надтвердого сплаву.
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Всі ланцюги STIHL характеризуються малою віддачею, 
м'якими ріжучими властивостями та низьким рівнем ві-
брації. Позначка «  С  » на ріжучому зубці вказує на ці якості.

Ланцюги STIHL Oiloмatic 

Picco Micro Mini 3 (PMM3) ++ – – ++ – + ++ + крок 3/8" P  

Picco Micro 3 (PM3) ++ – – ++ – ++ ++ ++ крок 1/4"  P та 3/8" P 

Picco Super (PS) ++ – – – – – – крок 3/8" P 

Picco Super 3 (PS3) ++ ++ – – – – крок 3/8" P 

Rapid Micro Spezial (RMS) – + � – + � ++ � – – + – крок 1/4" 

Rapid Micro (RM) – ++ ++ – – – – – – крок 1/4" , .325", 3/8"  та .404" 

Rapid Micro 3 (RM3) ++ ++ – – – – – – крок .325"  та 3/8" 

Rapid Super (RS) + ++ – – – – – – крок .325" , 3/8 " та .404" 

Rapid Super 3 (RS3) – ++ ++ – – – – ++ – крок 3/8" 

Picco Duro 3 (PD3) ++ ++ + – – – ++ – крок 3/8" P 

Rapid Duro 3 (RD3) ++ ++ ++ – – – ++ – крок .325"  та 3/8"

Rapid Duro R (RDR) – – – – – ++ – – – крок 3/8" 
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 підходить + рекомендовано  �  У моделях MS 193 T та MS 201 T використовуються лише ланцюги  
STIHL 1/4" Rapid Micro Spezial (RMS) у поєднанні із шиною STIHL Carving– менше підходить ++ дуже рекомендовано
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Шини

  Для використання в різних галузях:  
від звалювання дерев та різьблення  
до заготівлі дров

  Із високоякісної та дуже зносостійкої 
хром-молібденової сталі

  Оптимальне перетворення потужності 
двигуна в продуктивне пиляння 

  Цільні шини Duromatic Е для великих  
навантажень та роботи з твердою  
деревиною

STIHL Carving E

Шина Carving складається з трьох частин, має головку з 
дуже малим радіусом та покриттям зі стеліту. Підходить для 
різьблення та професійного догляду за деревами, а також 
для філігранних штрихів. Надзвичайно низький рівень  
віддачі, легка та зносостійка. Маркування на шині допома-
гають із точним налаштуванням положення шини під час 
різьблення головкою шини.

STIHL Rolloмatic E Mini

Надзвичайно вузька шина. Разом із ланцюгами  
3/8"  Picco Micro Mini 3 або 1/4" Picco Micro 3 забезпечуєть-
ся відчутне зменшення ваги і висока продуктивність.

STIHL Rolloмatic E

Корпус шини STIHL Rollomatic E складається із трьох плас-
тин, з̀ єднаних між собою електрозварюванням, середня з 
яких має великий паз. Перевага такої конструкції: висока 
стабільність при низькій вазі. Для того, щоб задовольнити 
широкий спектр експлуатаційних вимог, шини STIHL 
Rollomatic виготовляються з двома розмірами напрямних 
зірочок.

STIHL Rolloмatic ES

Впорається з найскладнішими професійними завданнями 
для високопродуктивних інструментів. Масивний і дуже 
жорсткий корпус шини, змінні еліптичні головки, скошений 
мастильний отвір для оптимального змащення. Закриті під-
шипники напрямної зірочки.

STIHL Duroмatic E

Цільна шина для мотопил середньої та високої потужності. 
Еліптична головка шини надзвичайно міцна, захищена 
твердосплавним покриттям, скошений мастильний отвір 
для оптимального змащення.

STIHL Rolloмatic E Mini Light

Для полегшення роботи висоторізом або при пилянні 
тонкої деревини. На 25% менша вага (при довжині шини 
35 см).

STIHL Rolloмatic E Light

Корпус цієї шини складається з трьох пластин, з'єдна-
них між собою електричним зварюванням. Порожнини 
заповнені армованим скловолоконним поліамідом. 
Зменшена ваги до 30% (при довжині 40 см) порівняно 
зі звичайними шинами. Закриті підшипники напрямної 
зірочки.

STIHL Rolloмatic ES Light

Виготовлена із спеціальної зносостійкої сталі. Порож-
нини відфрезовані і з'єднані між собою за допомогою 
спеціального лазера. Завдяки своїй конструкції вона 
надзвичайно стабільна, має на 30% меншу вагу порів-
няно з шиною Rollomatic ES, діагональні отвори 
мастильного каналу STIHL Ematic S, змінну кінцеву  
головку. Закриті підшипники напрямної зірочки.

Полегшені шини
STIHL постійно приділяє увагу полегшеним конструк-
ціям, що стосується і шин. Обирайте шини E- Light або 
ES-Light. Ми пропонуємо відповідне рішення як для 
невеликих, легких пил, так і для потужних пил для зва-
лювання дерев.

Щоб обрати шину, що підходить для вашої роботи, 
зверніться, будь ласка, до таблиці, що знаходиться 
справа. Технічні дані шин наведені на сторінці  238.

Шини

STIHL Rolloмatic E Mini Light ++ + ++ – – ++ ++

STIHL Rolloмatic E Light ++ ++ ++ – – ++

STIHL Rolloмatic ES Light ++ + – – – – –

STIHL Carving E – – – ++ ++ – + + +

STIHL Rolloмatic E Mini ++ + ++ – ++ ++ ++

STIHL Rolloмatic E (до 10 зубців) ++ ++ + – – ++

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

STIHL Rolloмatic ES + + ++ – – ++ – – –

STIHL Duroмatic E ++ + – – – – – –
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Порада  
експерта 
STIHL:

Закриті підшипники  
напрямної зірочки шини 
збільшують її робочий 
ресурс. Зайвою та непо-
трібною стає й постійне 
додаткове змащення. 
Приємний результат: 
економія часу, бережли-
ве ставлення до навко-
лишнього середовища 
та заощадження грошей.

даааа 

Z = кількість зубців на напрямній зірочці  підходить     – менше підходить + рекомендовано ++ дуже рекомендовано
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3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3
(вузька ріжуча гарнітура)

�  Реальна довжина різу є меншою ніж довжина шини. �  Підходить для ланцюгового колеса на сім зубців;  
це означає використання додаткової ланки ланцюга�  З 2014 року випуску

�  У моделях MS 231 та MS 251 (довжина шини 35 та 40 см) поєднанні із  
системою швидкого натягування ланцюга та ланцюговим колесом на  
сім зубців повинен використовуватись ланцюг з однією додатковою  
ведучою ланкою

�  Якщо кількість напрямних ланок позначається трьома  
знаками, усувається другий нуль, щоб отримати  
одинадцатизначний артикул

Структура одинадцятизначного артикулу ланцюгів 

 
Приклад: MS 170 з шиною довжиною 35 см і ланцюгом PM3 

Артикул типу ланцюга 000 Артикул ланцюга00 + Потрібна кількість ведучих ланок

3636 3636 000 0050000 0050 �

Мотопили Ланцюги Шини Мотопили

Ріжуча гарнітура для заготівлі дров та догляду за домашнім господарством

MS 170 /  180 � / 181 25 3/8 P 1,1 39 3610 – – – – – – – – – – 3005 000 7603 – – – – – 7 – 25 MS 170 /  180 � / 181

30 3/8 P 1,1 44 3610 – – – – – – – – – – 3005 000 7605 3005 000 3905 – – – – 7 – 30 

35 3/8 P 1,1 50 3610 – – – – – – – – – – 3005 000 7609 3005 000 3909 – – – – 7 – 35

40 3/8 P 1,1 55 3610 – – – – – – – – – – – 3005 008 3913 – – – – 7 – 40

MS 170 /  180 / 211 /  
230 �/ 250

30 3/8 P 1,3 44 – 3636 3617 3616 – – – – – 3612 – – – 3005 000 7405 3005 000 4805 – – 9 – 30 MS 170 / 180 / 211 /  
230 �/ 25035 3/8 P 1,3 50 – 3636 3617 3616 – – – – – 3612 – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – – 9 – 35

40 3/8 P 1,3 55 – 3636 3617 3616 – – – – – 3612 – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – – 9 – 40

MS 251 � 35 .325 1,6 56 – – – – – 3689 3639 – – – 3667 – – – 3005 000 4709 – – 11 – 35 MS 251 �

40 .325 1,6 62 – – – – – 3689 3639 – – – 3667 – – – 3005 000 4713 – – 11 – 40

Ріжуча гарнітура для сільськогосподарських робіт та догляду за садом

MS 271 32 .325 1,6 56 – – – – 3686 3634 3639 – – – 3667 – – – 3003 000 5306 – – 11 – 32 MS 271

37 .325 1,6 62 – – – – 3686 3634 3639 – – – 3667 – – – 3003 000 6811 – – 11 – 37

40 .325 1,6 67 – – – – 3686 3634 3639 – – – 3667 – – – 3003 000 6813 – – 11 3003 000 9213 40

MS 290 /291 / 310 37 3/8 1,6 56 – – – – 3652 3664 3621 3626 3943 – 3683 – – – 3003 000 6111 – – 10 – 37 MS 290 /291 / 310

40 3/8 1,6 60 – – – – 3652 3664 3621 3626 3943 – 3683 – – – 3003 000 6113 – – 10 3003 000 9213 40

45 3/8 1,6 66 – – – – 3652 3664 3621 3626 3943 – 3683 – – – 3003 008 6117 – – 10 3003 000 9217 45

Ріжуча гарнітура для лісового господарства

MS  241 30 3/8 P 1,3 44 – 3636 3617 3616 – – – – – 3612 – – – 3005 000 7405 3005 000 4805 – – 9 – 30 MS  241

35 3/8 P 1,3 50 – 3636 3617 3616 – – – – – 3612 – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – – 9 – 35

40 3/8 P 1,3 55 – 3636 3617 3616 – – – – – 3612 – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – – 9 – 40

MS 260 / 261 32 .325 1,6 56 – – – – 3629 3689 3639 – – – 3667 – – – 3003 000 5306 – – 11 – 32 MS 260 / 261

37 .325 1,6 62 – – – – 3629 3689 3639 – – – 3667 – – – 3003 000 6811 – – 11 – 37

40 .325 1,6 67 – – – – 3629 3689 3639 – – – 3667 – – – 3003 000 6813 – – 11 3003 000 9213 40

MS 361 /362 37 3/8 1,6 56 – – – – 3652 3664 3621 3626 3943 – 3683 – – – 3003 000 5211 – – 10 – 37 MS 361 /362

40 3/8 1,6 60 – – – – 3652 3664 3621 3626 3943 – 3683 – – – 3003 000 5213 – – 10 3003 000 9213 40

45 3/8 1,6 66 – – – – 3652 3664 3621 3626 3943 – 3683 – – – 3003 008 5217 – – 10 3003 000 9217 45

MS 441 / 461 /  
660 / 651 / 661

40 3/8 1,6 60 – – – – 3652 – 3621 3626 3943 – 3683 – – – – – – 11 3003 000 9213 40 MS 441 / 461 /  
660 / 651 / 66145 3/8 1,6 66 – – – – 3652 – 3621 3626 3943 – 3683 – – – – – – 11 3003 000 9217 45

50 3/8 1,6 72 – – – – 3652 – 3621 3626 3943 – 3683 – – – – – 3003 000 9421 11 3003 000 9221 50

63 3/8 1,6 84 – – – – 3652 – 3621 3626 3943 – 3683 – – – – – 3003 000 9431 11 3003 000 5631 63

75 3/8 1,6 98 – – – – 3652 – 3621 3626 3943 – 3683 – – – – – 3003 000 9842 11 3003 000 9241 75

MS 880 53 .404 1,6 68 – – – – 3668 � – 3946 � – – – – – – – – – 3002 000 9723 12 3002 001 9223 53 MS 880

63 .404 1,6 80 – – – – 3668 � – 3946 � – – – – – – – – – 3002 000 9731 12 3002 000 9231 63

75 .404 1,6 91 – – – – 3668 � – 3946 � – – – – – – – – – 3002 000 9741 12 3002 000 8041 75

90 .404 1,6 104 – – – – 3668 � – 3946 � – – – – – – – – – – 12 3002 002 8052 90
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MS 193 T, MSA 160 T 25 1/4 P 1,1 56 – 3670 – – – – – – – – 3005 008 3403 – – – 8 25 MS 193 T, MSA 160 T

30 1/4 P 1,1 64 – 3670 – – – – – – 3005 000 3105 – 3005 008 3405 – – – 8 30

MS 193 T / 201 T 25 1/4 1,3 56 – 3670 – – 3661 � – – – 3005 003 4203 – – – – – – 25 MS 193 T / 201 T

30 1/4 1,3 64 – – – – 3661 � – – – 3005 003 4205 – – – – – – 30

MS 201 T 30 3/8 P 1,3 44 – 3636 – 3616 – – – 3612 – – – 3005 000 7405 3005 000 4805 – 9 30 MS 201 T

35 3/8 P 1,3 50 – 3636 –  3616 – – – 3612 – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – 9 35

40 3/8 P 1,3 55 – 3636 –  3616 – – – 3612 – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – 9 40

Ріжуча гарнітура Carving

MS 150, MSA 160 / 200 30 1/4 P 1,1 64 – 3670 – – – – – – 3005 000 3105 – – – – – – 30 MS 150, MSA 160 / 200

MS 170 / 180 / 181 /  211 /  241,  
MSE 141 / 170 / 190 / 210 / 230

25 1/4 1,3 56 – – – – 3661 – – – 3005 003 4203 – – – – – – 25 MS 170 / 180 / 181 /  211 /  241,  
MSE 141 / 170 / 190 / 210 / 23030 1/4 1,3 64 – – – – 3661 – – – 3005 000 3205 – – – – – – 30

Ріжуча гарнітура для акумуляторних мотопил

MSA 120 / 140 / 160 / 200 25 1/4 P 1,1 56 – 3670 – – – – – – – – 3005 008 3403 – – – 8 25 MSA 120 / 140 / 160 / 200

30 1/4 P 1,1 64 – 3670 – – – – – – – – 3005 008 3405 – – – 8 30

MSA 160 / 200 35 1/4 P 1,1 72 – 3670 – – – – – – – – 3005 008 3409 – – – 8 35 MSA 160 / 200

Ріжуча гарнітура для електричних пил

MSE 141 / 170 � 30 3/8 P 1,1 44 3610 – – – – – – – – – 3005 000 3905 – – – 7 30 MSE 141 / 170 �

35 3/8 P 1,1 50 3610 – – – – – – – – – 3005 000 3909 – – – 7 35

40 3/8 P 1,1 55 3610 – – – – – – – – – 3005 008 3913 – – – 7 40

MSE 170 � / 190 � /   
210 � / 230 �

30 3/8 P 1,3 44 – 3636 3617 3616 – – – 3612 – – – 3005 000 7405 3005 000 4805 – 9 30 MSE 170 � / 190 � /   
210 � / 230 �35 3/8 P 1,3 50 – 3636 3617 3616 – – – 3612 – – – 3005 000 7409 3005 000 4809 – 9 35

40 3/8 P 1,3 55 – 3636 3617 3616 – – – 3612 – – – 3005 000 7413 3005 000 4813 – 9 40

MSE 220 / 250 37 3/8 1,6 56 – – – – – 3652 3626 – – – – – 3003 000 6111 – 10 37 MSE 220 / 250

40 3/8 1,6 60 – – – – – 3652 3626 – – – – – 3003 000 6113 – 10 40

45 3/8 1,6 66 – – – – – 3652 3626 – – – – – 3003 008 6117 – 10 45

Ріжуча гарнітура для висоторізів

HT 56 / 101 / 103 / 133,  
HTA 65 / 85

25 1/4 P 1,1 56 – 3670 – – – – – – – – 3005 008 3403 – – – 8 25 HT 56 / 101 / 103 / 133,  
HTA 65 / 8530 1/4 P 1,1 64 – 3670 – – – – – – – – 3005 008 3405 – – – 8 30

HT 56 / 101 / 131, HTE 60 25 3/8 P 1,1 39 3610 – – – – – – – – 3005 008 7603 3005 000 9305 – – – 7 25 HT 56 / 101 / 131, HTE 60

30 3/8 P 1,1 44 3610 – – – – – – – – 3005 000 7605 3005 000 3905 – – – 7 30

HT 101 / 131 30 3/8 P 1,3 44 – – – – – – – 3612 – – – 3005 000 7405 3005 000 4805 – 9 30 HT 101 / 131

�  У моделях MS 193 T та MS 201 T ланцюг Rapid Micro Spezial (RMS) 1/4"  
використовується тільки в поєднанні з шиною STIHL Carving

3/8" P   PMM3: Picco Micro Mini 3
(вузька ріжуча гарнітура)

�  Реальна довжина різу є меншою  
ніж довжина шини

�  У моделях MSE 170, MSE 190, MSE 210 та MSE 230 (із довжиною шини 30, 35 та 40 см) у поєднанні  
з системою швидкого натягування ланцюга та ланцюговим колесом на сім зубців повинен  
використовуватися ланцюг з однією додатковою ведучою ланкою

Мотопили Ланцюги Шини Мотопили

Ріжуча гарнітура для догляду за деревами
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Інструмент для догляду  
за ріжучою гарнітурою

  Спеціальний інструмент для догляду  
та сервісу

  Для професійного заточування  
ланцюгів із найвищою точністю 

  Дерев'яні державки виготовлені  
з високоякісної деревини

Державки

 NEW  Пластикова ручка. 
Підходить для круглих на-
пилків від 3,2 до 5,5 мм і 
для всіх плоских напилків.

Артикул 0000 881 4504

Дерев'яна ручка для всіх 
3-гранних, плоских та  
круглих напилків від  
4,0 до 5,5 мм.

Артикул 0811 490 7860

Пластикова ручка з  
шаблонами кутів заточки 
для круглих напилків від  
3,2 до 5,5 мм. 

Артикул 0000 881 4500 u

FH 3 
М'яка ручка. Для плоских 
напилків до 150 мм.

Артикул 0000 881 4503 u

FH 1 
М'яка ручка з шаблонами 
кутів заточки. Для круглих 
напилків від 3,2 до 5,5 мм.

Артикул 0000 881 4502 u

Плоский напилок

Для завершального обро-
блення обмежувача глиби-
ни врізання. 150 мм.

Артикул 0814 252 3356 u

Для точного оброблення  
обмежувача глибини.  
150 мм, із футляром для 
зберігання в чистоті.

Артикул 0814 252 3000

Заточний набір

Складається з державки,  
круглого напилку, плоского 
напилку та шаблону в  
міцній сумці.

1/4"  та 3/8" P 
Артикул 5605 007 1027 u

.325" 
Артикул 5605 007 1028 u
3/8"
Артикул 5605 007 1029 u

.404" 
Артикул 5605 007 1030 u

Ручний пристрій  
для заточування  
ланцюгів FF1

Ексклюзивний ручний при-
стрій для заточування лан-
цюгів від STIHL. Відмінне 
доповнення до заточного 
набору STIHL. Дуже легко 
встановлюється на ріжучу 
гарнітуру з мінімальними 
витратами часу та сил,  
направляє напилок під  
правильним кутом та про-
фесійно заточує ланцюг.

1/4" P   Ø 3,2 мм
Артикул 5614 000 7504

.404"   Ø 5,5 мм
Артикул 5614 000 7505

Державка 2-в-1

Практичний інструмент 
для швидкого заточування 
зубців та обмежувача гли-
бини врізання впродовж 
одного робочого дня. Реко-
мендовано для випадково-
го користувача. Для ланцю-
гів1/4"  P-, 3/8" P-, .325" -, 
3/8"- та .404", має вбудова-
ний вирівнювач відхилень 
від допуску (ексклюзивно 
від STIHL).

3/8" P Ø 4,0 мм 
Артикул 5605 750 4303

.325"  Ø 4,8 мм 
Артикул 5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 мм 
Артикул 5605 750 4305

Круглий напилок

Напилок для заточного  
набору та державки  
(без ручки).

1/4"  та 3/8" P  Ø 4,0 x 200 мм
Артикул 5605 772 4006

.325"   Ø 4,8 x 200 мм
Артикул 5605 772 4806

3/8"  Ø 5,2 x 200 мм
Артикул 5605 772 5206

.404"   Ø 5,5 x 200 мм
Артикул 5605 772 5506

    Ø 3,5 x 200 мм
Артикул 5605 772 3506

  Ø 4,5 x 200 мм
Артикул 5605 772 4506

Заточний набір

1/4"  та 3/8" P  Ø 4,0 мм
Артикул 5605 750 4327 u

.325"   Ø 4,8 мм
Артикул 5605 750 4328

3/8"  Ø 5,2 мм
Артикул 5605 750 4329

.404"   Ø 5,5 мм
Артикул 5605 750 4330

Шаблон

Для ручної обробки  
обмежувача глибини  
врізання із загартованої 
сталі з спеціальним по-
криттям. Дві робочі позиції 
для твердої та м’якої дере-
вини. За допомогою гачка 
можна очистити як пази 
шини, так і отвори  
мастильного каналу.

1/4" , 3/8" P, .325"  та 3/8" 
Артикул 1110 893 4000 u

.404"
Артикул 1106 893 4000

Напилок 3-гранний

Для FG 2 та FG 3 для об-
робки глибини обмежувача 
та для косильних дисків із 
гострокутними зубцями.

Артикул 0811 421 8971 u
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Набір для догляду за 
ріжучою гарнітурою

Складається з шаблону для 
перевірки 0000 893 4105 /  
4101 і шаблону для напилка 
1110 893 4000. 

Артикул 0000 007 1016

Коробка для  
зберігання ланцюга

Легка, проте міцна коробка  
із двома відділеннями.  
Для зберігання ланцюга. 
Розмір:18 x 12 x 4 см. 

Артикул 0000 882 5900

STIHL USG 

Універсальний пристрій 
для заточування всіх  
ланцюгів STIHL, ріжучих 
полотен для мотокіс, кущо-
різів і секаторів. У комплек-
ті з супортом для всіх лан-
цюгів STIHL Oiloмatic та 
двома фігурними дисками. 
Підходить для заточування 
ланцюгів STIHL Duro.

Основний пристрій
Артикул 5203 200 0002

Поворотний супорт для  
ланцюгів із гострими зубами�

Артикул 5203 750 1405

Поворотний супорт для  
мотоножиць�

Артикул 5203 750 1400

Поворотний супорт для  
ріжучих полотен�

Артикул 5203 750 2800

Заточний станок 
FG 1 � �

Ручний заточний станок із 
пластмаси, без державки 
та  напилка. 

Артикул 5603 012 7510

Заточний станок 
FG 2 � �

Ручний заточний станок із 
металу для закріплення на 
столі, без ручки та напилку. 

Артикул 5604 000 7501

Заточний станок 
FG 3 �

Такий самий як модель  
FG 2, закріплюється на  
ріжучій гарнітурі. Без   
ручки та напилку.

Артикул 5610 000 7500

Пристрій для  
склепування NG 5

Для склепування ланцюгів. 

Артикул 5805 012 7510

Пристрій для склепу-
вання та розклепу-
вання ланцюгів  
NG 7

Пристрій для склепування 
та розклепування ланцюгів 
« два в одному » 

Артикул 5805 012 7520

Інструмент для  
чистки шини

Інструмент для усунення  
нерівностей, задирок шини.  
Зручний тримач із полімеру  
та плоский напилок  
(100 x 22 мм) із загартова-
ної сталі.

Артикул 5605 773 4400

Станок для  
розклепування  
NG 4

Для розклепування  
ланцюгів. 

Артикул 5805 012 7500

Струбцина мала

S 260 
Нова, дуже легка та ком-
пактна конструкція. Дуже 
просто встромляється в де-
рево та фіксується на шині. 
Із практичною кишенею. 

Артикул 0000 881 0401

L 700 
Нова, велика та міцна  
конструкція. 

Артикул 0000 881 0400

Порада експерта STIHL:

STIHL пропонує для кожного користувача 
найбільш підходящий інструмент для заточу-
вання. Для тих, хто лише час від часу користу-
ється мотопилою, ідеально підійде державка 
2-в-1 або ручний пристрій для заточування 
FF 1 із відповідною державкою та круглим 
напилком. Орієнтуйтесь під час заточування 

завжди на найдовший зубець та слідкуєте за 
правильним кутом, для досягнення найкращих 
результатів. Після заточування всі зубці мають 
бути однакової довжини, тому що від цього 
залежатиме точний та якісний різ. Більше ін-
формації Ви знайдете в інструкції з експлуатації 
Вашої мотопили або на сайті www.stihl.ua.

Приладдя для USG  
(без мал.)

Освітлювальний пристрій
Артикул 5203 750 2700

Натяжний пристрій
Артикул 5203 007 1003

Пристрій для правки  
алмазного круга
Артикул 5203 890 4400

Алмазний диск для  
заточування, для 
3/8"  PD3, .325 " RD3 i 3/8" RD3
Артикул 5203 757 0906

Алмазний диск для  
заточування, для  
3/8"  RD i 3/8" RDR
Артикул 5203 757 0901

Шаблон для контро-
лю ріжучої гарнітури

Для визначення кроку лан-
цюга, ланцюгового колеса, 
товщини ланки та ширини 
паза напрямної шини. 

Артикул 0000 893 4105

Для визначення ступеня 
зношення ланцюгового  
колеса. 

Артикул 0000 893 4101

Допоміжна пластина 
для заточування

 
Допомагає правильно  
тримати напилок під час 
заточування ланцюга. Лінії 
(25°/30°) полегшують  
рівномірну та правильну 
роботу напилком. Із двома 
магнітами для кріплення.

Артикул 0000 750 9900

Приладдя: гвинтова 
струбцина

Для закріплення на столі 
необхідно дві штуки. 

Артикул 5604 890 5800

� Зображення показують можливі варіанти оснащення � Не підходить для 1/4"-ланцюга PM3 � Із диском для заточування
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Анетт подобається проводити час 
на свіжому повітрі і займатись 
фізичною роботою. Працювати з 
мотокосою особливо приємно.

« Мій улюблений аромат – це  
запах свіжоскошеної трави».
Свій сад Анетт підтримує в природному вигляді. А коли трава сильно розростається, 
Анетт береться за мотокосу. За допомогою різної косильної гарнітури впоратись із 
заростями та чагарником їй вдається швидко та легко. Приємний додатковий бонус  
цієї роботи – це запах свіжоскошеної трави.
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Легкі бензинові коси

 Легкі бензинові мотокоси

 Для невеликих ділянок

 Для обкошування кромок газону 

 Легкий запуск 

 Із прямим або вигнутим штоком

R = кругла ручка � Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають 
однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці 
йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості  
наведено у довіднику «Детально про технології STIHL»  
на сторінці 238 та на сайті www.stihl.ua. 

1   Двигун STIHL 2-MIX
  Двотактовий двигун із технологією STIHL 2-MIX еконо-

мить до 20% палива та на 70% зменшує рівень викидів 
до атмосфери в порівнянні з двотактовим двигуном 
STIHL тієї ж потужності без технології 2-MIX.

2   STIHL M-Tronic (M)
  Система STIHL M-Tronic потребує для хо-

лодного запуску лише одне пускове поло-
ження на комбінованому важелі. Після старту ви можете 
відразу вмикати повний газ. Потрібна кількість палива 
визначається системою і подається автоматично.  
В інших випадках запуск здійснюється як звичайно,  
з положення І.

3   STIHL ErgoStart (E)
  Спіральна пружина, встановлена між колінчатим валом 

та пусковою котушкою, виконує всю роботу для запуску 
двигуна – без зайвих ривків, лише одним плавним рухом. 
Це гарантує комфортний запуск без зусиль.

4   Антивібраційна система STIHL
  Амортизувальні та пружинні елементи зменшують ві-

брацію, що передається від коливань двигуна, на ручки 
мотокоси. Зменшення вібрації забезпечує більш ком-
фортні умови роботи. Більшість мотокіс STIHL оснащені 
такою антивібраційною системою: 1-точковою на потуж-
них мотокосах та 4-точковою на професійних кущорі-
зах, починаючи з моделі STIHL FS 310.

5   Багатофункціональна ручка
  Всі елементи керування двигуном знаходяться в одній 

руці, у тому числі й налаштування кількості обертів  
двигуна для функції ECOSPEED. Це забезпечує просте  
та надійне управління двигуном.

Технології Комфорт

2 Завжди оптимальна 
потужність

5 Просте  
керування

4 Комфортна  
робота

Дуже легкий  
запуск

3

Потужність, економіч-
ність та екологічність

1

FS 38

27,2 см3, 0,65 кВт/0,9 к. с., 
4,2 кг �. Найлегша бензино- 
ва коса в асортименті STIHL, 
ідеально підходить для обко- 
шування ділянок навколо бу-
динків, клумб, дерев, вздовж 
доріжок. Оснащена круглою 
ручкою, положення якої мож-
на відрегулювати під свій 
зріст, що забезпечить більш 
зручну роботу.

Артикул 4140 011 2377 u

FS 55 R

27,2 см3, 0,75 кВт/1,0 к. с., 
4,9 кг �. Універсальна мо-
токоса для домашнього 
господарства забезпечить 
більшу свободу рухів та  
маневреність на вузьких  
ділянках. Багатофункціо-
нальна  кругла ручка, 
простий наплічний ремінь. 

Артикул 4140 200 0420 u

FS 45

27,2 см3, 0,7 кВт/1,0 к.с.,  
4,1 кг �. Легка мотокоса, 
рекомендована для косін-
ня молодої трави та очи-
щення від трави території 
навколо будинку, дерев, 
парканів, на краях газонів.

Артикул 4140 011 2360 u

FS 55

27,2 см3, 0,75 кВт/1,0 к. с., 
4,9 кг �. Незамінна у до-
машньому господарстві 
бензинова коса з дворуч-
ною рукояткою. Ідеальна для 
косіння молодої трави та за-
готівлі сіна в невеликих об'є-
мах. Серійно оснащена ме-
талевим ножем для трави та 
дворучною рукояткою.

Артикул 4140 200 0475 u

+
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Бензинові коси  
середньої потужності

  Для більших садочків та ділянок

  Для обкошування великих територій 
із травою

  Потужні мотокоси з різноманітною 
косильною гарнітурою

E = ErgoStart � Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту

FS 89

28,4 cм³, 0,95 кВт / 1,3 к.с., 
5,8 кг �. Для косіння вели-
ких територій з жорсткою 
травою. Спрощена система 
запуску із кнопкою «СТОП» 
із самоповерненням у по-
ложення для запуску, збіль-
шений паливний бак на 
710 мл, оновлений двигун 
4-МІХ, прямий шток, ранце-
вий ремінь.

Артикул 4180 200 0540 

NEW

FS 70 C-E

27,2 см3, 0,9 кВт/1,2 к. с., 
5,4 кг �. Для косіння вели-
ких територій із жорсткою 
травою та бур'яном. Із систе-
мою легкого запуску  
STIHL ErgoStart, дворучною, 
багатофункційною ручкою, 
економним двигуном 2-МIX 
спрощеною системою за-
пуску, простим наплічним 
ременем.

Артикул 4144 200 0076 u

FS 56 

27,2 см3, 0,8 кВт/1,1 к. с.,  
5,1 кг �. Для косіння жор-
сткої трави. Багатофункцій-
на ручка, економний дви-
гун 2-МIX, оптимізований 
кут нахилу редуктора,  
прямий шток, дворучна  
рукоятка та ремінь.

Артикул 4144 200 0000 u

FS 94 C-E

24,1 см3, 0,9 кВт/1,2 к. с., 
4,9 кг �. Найлегша мотокоса 
в цьому класі потужності. 
1-точкова антивібраційна 
система STIHL, система 
легкого запуску ErgoStart, 
економний двигун 2-MIX, 
дворучна рукоятка, прямий 
шток, функція регулювання 
кількості обертів двигуна 
ECOSPEED, ранцевий ремінь.

Артикул 4149 200 0011 u

Потужні бензинові коси

  Дуже потужні, міцні та  
високопродуктивні

 Для косіння великих територій 

 Для скошування бур'яну та заготівлі сіна

 Для скошування заростей та чагарників 

 Для проріджування молодих  
 паростків дерев

FS 91

28,4 cм³, 0,95 кВт / 1,3 к.с., 
5,8 кг �. Для косіння вели-
ких територій з жорсткою 
травою. Спрощена система 
запуску із кнопкою «СТОП» 
із самоповерненням у  
положення для запуску, 
збільшений паливний бак 
на 710 мл, оновлений дви-
гун 4-МІХ, прямий шток, 
ранцевий ремінь.

Артикул 4180 200 0547 

NEW

Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  
Ви можете в розділі на сторінці 180.

Порада експерта  
STIHL:

Бензинова коса STIHL FS 94 C-E та металевий диск для 
трави 250-44 ідеальна комбінація, якщо мова йде про об-
кошування ділянок у громадських місцях або вздовж по-
жвавлених рухом автошляхів. Завдяки металевому диску 
для трави 250-44 та можливості зменшити кількість обер-
тів двигуна, яку надає функція ECOSPEED, значно зменшу-
ється ризик відкидання камінців чи інших предметів з-під 
косильної гарнітури. Це дозоляє зменшити безпечну від-
стань до автомобілів та інших об'єктів до трьох метрів.
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� Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту

FS 131

36,3 cм³, 1,4 кВт / 1,9 к. с., 
5,8 кг �. Дуже потужна мо-
токоса для косіння трави, 
бур'яну та чагарнику на ве-
ликих територіях. Оснаще-
на спрощеною системою 
запуску з кнопкою «СТОП» 
із самоповерненням у по-
ложення для запуску, збіль-
шеним паливним баком на 
710 мл, оновленим двигу-
ном 4-МІХ, прямим што-
ком, ранцевим ременем.

Артикул 4180 200 0572 

NEW

FS 130

36,3 см3, 1,4 кВт / 1,9 к. с., 
5,9 кг �. Для косіння жор-
сткої трави. 1-точкова анти-
вібраційна система STIHL, 
автоматична декомпресія, 
багатофункційна ручка, 
двигун 4-МIX®, прямий 
шток, жорсткий привідний 
вал, дворучна рукоятка з 
регулюванням за допомо- 
гою гвинта "баранця",  
ранцевий ремінь. 

Артикул 4180 200 0111 u

FS 250

40,2 см3, 1,6 кВт / 2,2 к. с., 
6,3 кг �. Потужна мотокоса 
з 1-точковою антивібрацій-
ною системою STIHL,  
пусковою ручкою  
STIHL ElastoStart, багато-
функційною дворучною  
рукояткою, що легко  
регулюється спеціальним 
гвинтом «  баранцем  ».

Артикул 4134 200 0024 u

FS 310

36,3 см3, 1,4 кВт / 1,9 к. с., 
7,2 кг �. Найлегший кущо-
різ STIHL, оснащений 4-точ-
ковою антивібраційною 
системою STIHL, автома-
тичною декомпресією, ба-
гатофункціональною руч-
кою, дворучною рукояткою, 
із регулюванням ручки за 
допомогою гвинта «баран-
ця». Двигун 4-МІХ®, універ-
сальний ранцевий ремінь.

Артикул 4180 200 0414 u

FS 111

31,4 cм³, 1,05 кВт / 1,45 к. с.,  
5,8 кг �. Потужна мотокоса 
для обкошування великих 
територій з жорсткою тра-
вою. Оснащена спрощеною 
системою запуску з кно-
пкою «СТОП» із самоповер-
ненням у положення для за-
пуску, збільшеним 
паливним баком на 710 мл, 
оновленим двигуном 
4-МІХ, прямим штоком, 
ранцевим ременем.

Артикул 4180 200 0555 

NEW

FS 120

30,8 см³, 1,3 кВт / 1,8 к. с., 
6,3 кг �. Потужна мотокоса 
для універсального викори-
стання як у домашньому гос-
подарстві, так і в професійній 
сфері. Для комфортної робо-
ти має дворучну рукоятку, що 
легко регулюється спеціаль-
ним гвинтом – «  баранцем  ». Із 
антивібраційною системою, 
пусковою ручкою ElastoStart. 
Для косіння очерету, жор-
сткої трави, бур’яну та навіть 
тонких паростків дерев. 

Артикул 4134 200 0236 u

Кущорізи

  Зручні, надійні та потужні  
професійні кущорізи

  Для лісового, сільського та  
комунального господарства 

  Для скошування дикорослих  
кущів та заростей

 Для косіння великих територій

  Для подрібнення та спилювання  
паростків молодих дерев 
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FS 311

36,3 cм³, 1,4 кВт / 1,9 к.с., 
7,2 кг �. Легкий та потуж-
ний кущоріз для скошуван-
ня густої трави і чагарнику. 
Оснащений спрощеною 
системою запуску з кно-
пкою «СТОП» із самоповер-
ненням у положення для 
запуску, збільшеним палив-
ним баком на 710 мл, 
оновленим двигуном 
4-МІХ, прямим штоком,  
універсальним ременем 
ADVANCE PLUS.

Артикул 4180 200 0595 

NEW

E = ErgoStart M = M-Tronic K = короткий шток � Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту

FS 450

44,3 см³, 2,1 кВт/2,9 к. с., 
8,0 кг �. Міцний професій-
ний кущоріз призначений 
для найскладніших завдань 
з косіння жорсткої та густої 
трави, підліска, розчистки 
узбіч автотрас та залізнич-
них полотен від заростей, 
кущів, молодих дерев діа-
метром до 12 см. Із  
4-точковою антивібрацій-
ною системою, дворучною 
рукояткою із гвинтом «  ба-
ранцем  » для зручного  
регулювання, пусковою 
ручкою STIHL ElastoStart. 

Артикул 4128 200 0157 u

  Інші модифікації дивіться в 
таблиці на сторінці 78

FS 450 K

44,3 см³, 2,1 кВт/2,9 к. с., 
8,0 кг �. Вкорочена модифі-
кація кущоріза FS 450 для 
ергономічної роботи ко-
ристувачів невеликого 
зросту. Міцний професій-
ний кущоріз призначений 
для найскладніших завдань 
у лісовому та комунально-
му господарствах: для ко-
сіння жорсткої та густої 
трави, підліска, розчистки 
узбіч автошляхів та заліз-
ничних полотен від заро-
стей, кущів, молодих дерев 
діаметром до 12 см. Із 
4-точковою антивібрацій-
ною системою, дворучною 
рукояткою з гвинтом «ба-
ранцем» для зручного на-
лаштування, пусковою руч-
кою STIHL ElastoStart. 

Артикул 4128 200 0161 u

FS 400

40,2 см³, 1,9 кВт/2,6 к. с., 
8,0 кг �. Міцний професій-
ний кущоріз призначений 
для найскладніших завдань 
з косіння жорсткої та густої 
трави, підліска, чагарнику, 
очерету. З відповідною  
косильною гарнітурою 
може використовуватись 
для проріджування кущів, 
 молодих дерев діаметром 
до 12 см. Із 4-точковою 
 антивібраційною систе-
мою, дворучною рукоят-
кою із гвинтом «  баранцем  » 
для зручного регулювання, 
пусковою ручкою  
STIHL ElastoStart.

Артикул 4128 212 0007 u

Порада експерта STIHL:

Під час роботи звертайте, будь ласка, увагу на комфорт та 
ергономіку. В програмі додаткового приладдя Ви знайдете 
багато аксесуарів, які можуть забезпечити додатковий  
комфорт та зручність під час роботи. Наприклад, ранцевий 
ремінь «  Koмfort  » або пом'якшуюча бокова підкладка.

FS 560 C-EM

57,1 см3, 2,8 кВт/3,8 к. с., 
10,2 кг �. Надзвичайно міц-
ний та потужний кущоріз. 
Із 4-точковою антивібрацій-
ною системою STIHL, сис-
темою легкого запуску 
STIHL ErgoStart, багато-
функціональною ручкою, 
дворучною рукояткою, що 
легко регулюється спеці-
альним гвинтом «  баран-
цем  », двигуном 2-MIX, та 
системою електронного 
управління двигуном  
STIHL M-Tronic. Серійно із 
спрощеним запуском, кно-
пкою «  стоп  » із самоповер-
ненням, з універсальним  
ранцевим ременем 
ADVANCE PLUS.

Артикул 4148 200 0001 u

FS 490 C-EM

51,6 см3, 2,4 кВт/3,3 к. с., 
9,1 кг �. Професійний ку-
щоріз для найскладніших 
завдань з косіння жорсткої 
та сухої трави. Оснащений 
4-точковою антивібрацій-
ною системою STIHL,  
системою легкого запуску 
STIHL ErgoStart, багато-
функціональною ручкою, 
дворучною рукояткою,  
що легко регулюється  
спеціальним гвинтом  
«  баранцем  », двигуном 
2-MIX та системою елек-
тронного управління двигу-
ном STIHL M-Tronic. Серій-
но із спрощеним запуском, 
кнопкою «  стоп  » із самопо-
верненням, з універсаль-
ним ранцевим ременем 
ADVANCE PLUS.

Артикул 4148 200 0004 u

Порада експерта STIHL:

Звертайте увагу на позначку "K" в назві моделей наших ку-
щорізів. Вони розроблені для використання в лісовому гос-
подарстві. Тому вони мають коротку штангу, невеликий кут 
нахилу редуктора, спеціальний ремінь та спеціальну ручку 
для більш точного ведення кущоріза під час спилювання 
молодняка.

Позначка «С» в назві моделі: багато інструментів STIHL 
серійно оснащено  додатковими елементами для збільшен-
ня робочого комфорту та ергономіки. Їх можна розпізнати 
за позначкою «С» в назві моделі. Наприклад: FS 460 C-EM, 
де «Е» означає систему легкого запуска STIHL ErgoStart, а 
«M» –систему електронного управління двигуном М-Tronic.

Акумуляторні коси

  Для садівників-любителів та  
доглядачів за ландшафтним  
дизайном

 Швидка готовність до експлуатації 

  Просте керування завдяки  
літій-іонному акумулятору

  Для використання в місцях, де  
необхідно уникати створення  
зайвого шуму, наприклад, на  
території лікарень, дитячих  
садків, шкіл
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FSA 45

Компактний акумуляторний 
тример для скошування  
невеликих об'ємів молодої 
невисокої трави навколо 
будинку. Вбудований аку-
мулятор з індикатором рівня 
заряду, шток регулюється 
по висоті, зручна кругла 
ручка, поворотна косильна 
головка для вертикальної 
обробки кромок. Легка  
заміна ножів PolyCut і  
косильної струни без зміни 
косильної головки, із захис-
ним упором, вага 2,3 кг �. 
Час заряджання акумуля-
тора 80 % – 145 хв., 
100 % – 210 хв.

Артикул 4512 011 5701 u

�  Вага включно з акумуляторо

NEW
У продажу  

з весни 2017!

FSA 65

Акумуляторна коса для 
розчищення територій від 
молодої невисокої трави. 
Має діаметр скошування 
300 мм, 2-компонентну 
ручку із м'яким гумовим 
покриттям та налаштуванням 
по висоті, автоматичне  
регулювання довжини  
косильної струни від тор-
кання косильною головкою 
землі, малошумна, викори-
стання навушників не-
обов'язкове, вага 2,7 кг �.

FSA 65 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4852 011 5706 u

FSA 56

Легка та потужна акумуля-
торна мотокоса, діаметр 
скошування 280 мм. За  
ергономіку та зручне робоче 
положення подбають такі 
опції як налаштування  
ручки керування та теле-
скопічна штанга. Довжина 
штанги при цьому легко 
регулюється простим  
натисканням на кнопку. 
Автоматичне регулювання 
довжини косильної струни 
від торкання нею землі, 
вага 2,5 кг �.

FSA 56 без акумулятора,  
без зарядного пристроюt
Артикул 4522 011 5700 u

NEW
FSA 85

Акумуляторна коса для 
розчищення ділянок від  
молодої невисокої трави. 
Має діаметр скошування 
350 мм, 2-компонентну 
ручку з м'яким гумовим  
покриттям, яка легко  
налаштовується під зріст 
користувача за допомогою 
фіксатора, автоматичне  
регулювання довжини  
косильної струни від тор-
кання косильною головкою 
землі. Малошумна, викори-
стання навушників не-
обов'язкове, плавне регу-
лювання кількості обертів,  
із захисним упором, вага 
2,8 кг �.

FSA 85 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4852 011 5707 u

FSA 90

Акумуляторна коса для  
косіння жорсткої трави.  
Діаметр скошування  
260 мм, із металевим  
ножем для трави, дворуч-
ною рукояткою із функцією  
регулювання обертів дви-
гуна ECOSPEED, ранцевим  
ременем, вага 3,2 кг �. 

FSA 90 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4863 200 0003

Підібрати літій-іонний акумулятор та інше приладдя Ви можете в розділі на сторінці 8.

�  Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом �  Вага без акумулятора, косильної гарнітури та захисту

Електричні коси

  Легкі та зручні в експлуатації 

  Для використання навколо  
будинку та в саду

  Для використання в місцях, де  
необхідно уникати створення  
зайвого шуму, наприклад, на  
території лікарень, дитячих  
садків, шкіл 

  Особливо підходить для  
скошування трави навколо  
дерев, клумб, вздовж доріжок

FSA 130

Потужна і легка акумуля-
торна коса для косіння  
жорсткої трави. Діаметр 
скошування 260 мм, з  
металевим ножем для тра-
ви, триступеневим регулю-
ванням обертів двигуна,  
дворучною рукояткою. 
Електронне розпізнавання 
типу косильної гарнітури 
для енергоефективної та 
малошумної роботи. Для 
тривалої експлуатації  
радимо використовувати 
ранцевий акумулятор або 
пояс для кріплення батареї 
AP (повний асортимент 
приладдя на стор. 22),  
вага 4,4 кг �.

FSA 130 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4867 200 0001 

NEW
У продажу  

з весни 2017!
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�  Вага без кабелю, з косильною гарнітурою та захистом

FSE 60

230 В, 540 Вт, 3,9 кг �. Для 
косіння молодої трави на не-
великих територіях. Тиха, на-
дійна та продуктивна елек-
трокоса. Ідеальна для 
розчищення ділянок від тра-
ви вздовж доріжок, клумб,  
газонів. Комфортна ріжуча 
головка AutoCut C 5-2 дає 
можливість, не відкриваючи 
корпус, замінити струну, що 
подовжується автоматично 
від торкання землі головкою.

Артикул 4809 011 4111 u

FSE 81

230 В, 1.000 Вт, 4,7 кг �.  
Ідеально підходить для ко-
сіння молодої трави і неве-
ликих ділянок. Кругла ручка 
з м'яким покриттям, захис-
ний упор, електронний за-
хист двигуна від перегрі-
вання, копіююче колесо, 
струна подовжується авто-
матично, якщо торкнутись 
землі ріжучою головкою.

Артикул 4809 011 4119 u

Приладдя до мотокіс  
та кущорізів

  Приладдя для захисту та додаткового 
робочого комфорту 

  Ремені, чохли та додаткове оснащення

Захисний  
упор

Практичний захисний упор 
для косіння навколо дерев 
та перешкод.

 NEW   Для FSA 56, FSE 52
Артикул 4816 713 3400

Пом'якшуюча бокова 
підкладка

Для оснащення всіх реме-
нів, призначених для робо-
ти з мотокосами та кущорі-
зами серії ADVANCE, які не 
мають гачка для навішуван-
ня інструменту. 

Артикул 4147 740 2502

Захисний чохол для 
мотокіс та кущорізів

Ідеальний захист для  
транспортування мотокіс 
та кущорізів. Стійкий до  
високих температур та  
забруднення. 

Артикул 0000 881 0509

Ремінь

Ідеально підійде для ком-
фортної роботи з акуму-
ляторними косами FSA 65, 
FSA 85 та FSA 90 R. 
Включно з карабіном для 
кріплення.

Артикул 4852 007 1000

Ранцевий ремінь

Полегшує роботу завдяки 
м'якій підкладці під час три-
валого використання. Для 
FS 55 – FS 560 та FSA 90.

Артикул 4119 710 9001

Простий ремінь

Серійно в комплекті з біль-
шістю мотокіс STIHL. Для 
зручної та безпечної робо-
ти з мотокосою. Для FS 38, 
FS 40, FS 45, FS 50, HL та HT.

Артикул 4130 710 9000

Ранцевий ремінь для 
роботи в лісі

Цей ранцевий ремінь за-
безпечує більшу свободу 
рухів завдяки більш вільно-
му розміщенню бокової 
підкладки. Особливо від-
чутною ця перевага є під 
час спилювання паростків 
молодих дерев.

Ремінь для роботі в лісі 
ADVANCE PLUS 
Зі зручним гачком для 
швидкого та простого 
навішування та знімання 
кущоріза, для FS 91 –  
FS 560.

Артикул 4147 710 9015

Універсальні ремінь

Для комфортного косіння 
та подрібнення. Додатково 
може бути дооснащено 
рюкзаком для інструментів 
та нагрудним ременем.

Універсальний  
ремінь ADVANCE PLUS
Зі зручним гачком для 
швидкого та простого 
навішування та знімання 
кущоріза, для FS 50 –  
FS 560 та FSA 90. 

Артикул 4147 710 9014

Насадка мотоножиці 
FH 135°

Насадка для підстригання 
низькорослих насаджень, 
живих огорож. Довжина 
різу 25 см, плавно регульо-
ваний редуктор у діапазоні 
0° – 135°, положення для 
транспортування, вага  
1,8 кг. Підходить для FS 90,  
FS 100 та FS 130.

Артикул 4230 740 5101

Універсальний  
ремінь

Універсальний  
ремінь ADVANCE PLUS 
оранжевого кольору 
Відмінний сигнальний  
ефект. Ідеальне доповнен-
ня до захисного одягу під  
час роботи в зонах підви-
щеного ризику, зі зручним 
гачком для швидкого і лег-
кого навішування та зні-
мання кущоріза, для  
FS 50 – FS 560 та FSA 90. 

Артикул 0000 710 9000

Рюкзак для  
інструментів

Практичний аксесуар для 
транспортування інстру-
менту. Із двома відділення-
ми. Дуже просто кріпиться 
до універсального ременю 
та ременю для роботі лісі.

Артикул 4147 881 5700

Система ErgoStart 
для дооснащення

Для дооснащення систе-
мою ErgoStart. Для наступ-
них пристроїв: FS 38,  
FS 45, FS 55 та КМ 55.

Артикул 4140 007 1018

Кущоріз  
FH 145°

Для підрізання низьких на-
саджень і косіння трави на 
вузьких ділянках. Вигнутий 
шток, компактне положен-
ня для транспортування, 
вага: 1,5 кг. Підходить для 
FS 90, FS 91, FS 100,  
FS 111, FS 130 і FS 131.

Артикул 4243 740 5102

NEW
У продажу  

з весни 2017!

FSE 31

230 В, 245 Вт, 2,2 кг �. 
Для розчищення ділянок 
від молодої трави навколо 
дерев, клумб, вздовж  
доріжок. Кругла ручка, що  
регулюється без будь-яких  
інструментів, поворотна 
косильна головка.

Артикул 4815 011 4103 u

FSE 52

230 В, 500 Вт, 2,2 кг �. 
Для косіння молодої трави 
навколо будинку та в саду. 
Оснащена телескопічним 
штоком, круглою ручкою, 
що регулюється без будь-
яких інструментів, захис-
ним упором, що захищає 
під час косіння рослини та 
кору дерев від пошкодження. 
Має збільшений до 300 мм 
радіус скошування, фікса-
тор кабелю та поворотну 
косильну головку, що мож-
на налаштувати під кутом 
90° для обкошування країв 
газону.

Артикул 4816 011 4104 u
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 Серійно E = ErgoStart M = M-Tronic � Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту �  K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2  
із стандартною гарнітурою Оснащується додатково (приладдя) R = Кругла ручка K = короткий шток � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) із стандартною гарнітурою

Легкі бензинові коси

FS 38 4140 011 2377 u 27,2 0,65 / 0,9 4,2 94 108 8,0 / 8,0 – 147 Косильна головка  AutoCut C 5-2 0,33 гнучкий – – – – / – / –  /  / – / –

FS 45 4140 011 2360 u 27,2 1,0 / 1,1 4,1 94 107 7,5 / 6,0 – 147 Косильна головка  AutoCut C 5-2 0,33 гнучкий – – – – – / – / –  /  / – / –

FS 55 R 4140 200 0420 u 27,2 0,75 / 1,0 4,9 95 108 8,5 / 8,5 – 170 Косильна головка  AutoCut 25-2 0,33 гнучкий – – – –  / – / – –  /  / – / –

FS 55 4140 200 0475 u 27,2 0,75 / 1,0 4,9 94 107 6,8 / 5,6 – 170
Ніж для трави 230-2 

Косильна головка  AutoCut 25-2
0,33 гнучкий – – – – /  / – –  /  / – / –

Бензинові коси середньої потужності

FS 56 4144 200 0000 u 27,2 0,8 / 1,1 5,1 94 107 5,5 / 5,5 2-MIX 170 Ніж для трави 230-2 0,34 гнучкий – – – – – /  / – –  /  / – / –

FS 70 C-E 4144 200 0076 u 27,2 0,9 / 1,2 5,4 94 107 6,6 / 6,6 2-MIX 170 Ніж для трави 230-2 0,34 гнучкий – – – – – /  / – –  /  / – / –

FS 89  NEW 4180 200 0540 28,4 0,95 / 1,3 5,8 95 106 2,7 / 2,7 4-MIX® 180 Ніж для трави 230-2 0,71 гнучкий 1-точкова – – – – /  / – – – /  / – / –

Потужні бензинові коси

FS 91  NEW 4180 200 0547 28,4 0,95 / 1,3 5,8 95 106 3,2 / 2,5 4-MIX® 180 Ніж для трави 230-2 0,71 жорсткий 1-точкова – – – – /  / – – /  / – / 

FS 94 C-E 4149 200 0011 u 24,1 0,9 / 1,2 4,9 93 107 4,3 / 3,5 2-MIX 178 Ніж для трави 230-2 0,54 жорсткий 1-точкова – – – – /  / – – – /  / – / –

FS 111  NEW 4180 200 0555 31,4 1,05 / 1,45 5,8 95 106 3,7 / 3,7 4-MIX® 180 Ніж для трави 230-2 0,71 жорсткий 1-точкова – – – – /  / – – /  / – / 

FS 120 4134 200 0236 u 30,8 1,3 / 1,8 6,3 97 109 4,9 / 2,8 – 177 Ніж для трави 230-2 0,64 жорсткий 1-точкова – – – – /  / – – /  /  / 

FS 130 4180 200 0111 u 36,3 1,4 / 1,9 5,9 94 108 4,4 / 3,9 4-MIX ® 180 Ніж для трави 230-2 0,53 жорсткий 1-точкова – – – – /  / – – /  /  / 

FS 131  NEW 4180 200 0572 36,3 1,4 / 1,9 5,8 98 109 3,7 / 3,4 4-MIX® 180 Ніж для трави 230-2 0,71 жорсткий 1-точкова – – – – /  / – – /  / – / 

FS 250 4134 200 0224 u 40,2 1,6 / 2,2 6,3 98 110 5,9 / 3,0 – 177 Ніж для трави 230-2 0,64 жорсткий 1-точкова – – – – /  / – – /  /  / 

Кущорізи

FS 310 4180 200 0414 u 36,3 1,4 / 1,9 7,2 94 108 2,2 / 2,1 4-MIX ® 181 Ніж для заростей 300-3 0,71 жорсткий 4-точкова – – – – /  / – – /  /  / 

FS 311  NEW 4180 200 0595 36,3 1,4 / 1,9 7,2 98 110 2,9 / 2,9 4-MIX® 181 Ніж для заростей 300-3 0,71 жорсткий 4-точкова – – – – /  / – – /  /  / 

FS 400 4128 212 0007 u 40,2 1,9 / 2,6 8,5 98 99 2,0 / 1,6 – 177 Ніж для заростей 300-3 0,67 жорсткий 4-точкова – – – – – /  / – – /  /  / 

FS 450 4128 200 0157 u 44,3 2,1 / 2,9 8,0 99 112 2,0 /1,6 – 177
Ріжуче полотно з долотоподібними  

зубцями 225-24
0,67 жорсткий 4-точкова – – – – /  / – – /  /  / 

FS 450 K 4128 200 0161 u 44,3 2,1 / 2,9 8,1 99 112 2,0 /1,6 – 177
Ріжуче полотно з долотоподібними  

зубцями 225-24
0,67 жорсткий 4-точкова – – – – /  / – – /  /  / 

FS 490 C-EM 4148 200 0004 u 51,6 2,4 / 3,3 9,1 102 116 2,8 / 2,8 2-MIX 179 Ніж для заростей 300-3 0,99 жорсткий 4-точкова – – – /  / – – /  /  / 

FS 560 C-EM 4148 200 0001 u 57,1 2,8 / 3,8 10,2 104 117 3,3 / 3,3 2-MIX 176 Ніж для заростей 350-3 0,99 жорсткий 4-точкова – – – /  / – – /  /  / 
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 Серійно E = ErgoStart � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) із стандартною гарнітурою
 Оснащується додатково (приладдя) R = Кругла ручка � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 із стандартною гарнітурою

� Стабільна кількість обертів

� Плавне регулювання обертів � Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом
� Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом 	 Вага включно з акумуляторо, без зарядного пристрою
� Вага включно з акумуляторо 
 Вага без акумулятора, косильної гарнітури та захисту

Акумуляторні коси

FSA 45 �  NEW У продажу  
з весни 2017! 4512 011 5700 u 18 – 2,3 � 77 87 1,7 / 4,9 110 250 Косильна головка PolyCut 2-2 – – / – / –  / – / –

FSA 56 �  NEW 4522 011 5700 u 36 – 2,5 � 72 86 3,5 / 3,5 147 280 Косильна головка AutoCut 2-2 – – / – /  / – / –

Комплект FSA 56 � із   NEW 
AK 10 + AL 101

4522 011 5710 36 – 3,3 	 72 86 3,5 / 3,5 147 280 Косильна головка AutoCut 2-2 – – / – /  / – / –

FSA 65 � 4852 011 5706 u 36 – 2,7 � 75 91 1,3 / 1,1 153 300 Косильна головка AutoCut C 4-2 – – / – /  / – / –

FSA 85 � 4852 011 5707 u 36 – 2,8 � 77 94 1,4 / 0,8 165 350 Косильна головка AutoCut C 4-2 – – / – /  / – / –

FSA 90 � 4863 200 5703 36 – 3,2 � 73 84 1,0 / 1,0 177 260 Ніж для трави 260-2 – – /  / –  / – / –

FSA 130 �  NEW У продажу  
з весни 2017! 4867 200 0001 36 – 4,4 
 78 92 > 2,5 175 260 Ніж для трави 260-2 жорсткий – /  / –  / – / 

Електричні коси

FSE 31 4815 011 4103 u 230 245 2,2 � 78 90 0,6 / 0,8 110 245 Косильна головка мit  Котушка – – / – / –  / – / –

FSE 52 4816 011 4104 u 230 500 2,2 � 83 94 3,0 / 4,5 131 300 Косильна головка AutoCut 2-2 – – / – / –  / – / –

FSE 60 4809 011 4111 u 230 540 3,9 � 83 94 3,9 / 3,6 153 350 Косильна головка AutoCut C 5-2 гнучкий – / – / – –  / – / –

FSE 81 4809 011 4119 u 230 1.000 4,7 � 83 93 2,9 / 2,2 153 350 Косильна головка AutoCut C 5-2 гнучкий – / – / – –  / – / –
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Косильна гарнітура

  Різноманітна косильна гарнітура  
для будь-яких завдань

  Для простого косіння та для догляду  
за молодими насадженнями

  Для різних рослин

Косильна головка AutoCut

Двострунна, для косіння та розчищення 
від бур’яну. Довжина косильної струни 
регулюється автоматично від торкан-
ня косильною головкою землі.

Молода трава  
та м'які рослини

Жорсткий 
бур’ян

Очерет  
та кущі

Кущі та молоді  
дерева

Косильна головка TrimCut

2-струнна, для косіння та розчи-
щення від трави. Довжина косильної 
струни регулюється вручну.

Косильна головка SuperCut

2-струнна, для косіння та розчи-
щення від трави. Автоматичне  
регулювання косильної струни на  
оптимальну довжину скошування.

Косильна головка PolyCut

Універсальна косильна гарнітура 
для косіння трави. Із 2-а чи 3-а  
рухомими  пластиковими ножами.

Косильна головка DuroCut

Нова косильна головка для 2 - або 
4-струн, для косіння трави, бур'яну.  
Сумісна з косильними струнами  
 різної товщини та форми.

Ніж для заростей

2-або 3-пелюстковий, зі сталі, двосторонній. Для 
проріджування жорсткої, густої трави, заростей  
та бур'яну.

Ніж для трави

Ножі для трави виготовлені зі сталі.  
2- або 4-пелюсткові. Кількість зубців 8, 
40 або 44. Для скошування жорсткої, 
сухої трави, бур'яну та очерету.

Ніж-подрібнювач 

Ніж з двома лезами зі сталі. Для 
проріджування та розчистки те-
риторій від чагарнику, жорстких 
заростей та кущів.

Ріжуче полотно із гострокутовими зубцями 

Спеціальний диск із сталі, для мотокіс середньої 
потужності та кущорізів. Для сучкуватих кущів, 
тонких стовбурів.

Ріжуче полотно, з долотоподібними зубцями 

Спеціальний диск із сталі для мотокіс середньої  
потужності та кущорізів. Для гіллястих кущів,  
тонких стовбурів дерев.

Ріжуче полотно, твердосплавне

Дуже міцний спеціальний диск для піщаних 
та сухих ділянок, для скошування близько 
до ґрунту.

www.stihl.ua82 83

Мотокоси та кущорізи

4 4



 

 Рекомендується � Допускається лише із захистом �  Альтернативно може бути оснащено  
косильною струною

� вкл. 12 струн, розмір XL
 Комбінується �  Виділені цифри показують діаметр струни, якою оснащена  

косильна головка в базовій комплектації.
� вкл. 12 струн, розмір XXL

– Не допускається  � вкл. 6 струн, розмір L � окрім FS 450 K

  Кругла косильна струна   Кругла та малошумна косильна струна
   Хрестоподібна косильна  

струна CF3 Pro технології High-Tech
  Квадратна косильна струна
  П'ятикутна косильна струна

Косильна головка  TriмCut

TriмCut 31-2      4002 710 2152 2,4 / 2,7 / 3,0 – – – – – – – – – – – –

TriмCut 41-2      4003 710 2104 2,4 / 2,7 / 3,0 – – – – – – – – – – – – – – – –

TriмCut 51-2      4005 710 2103 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Косильна головка AutoCut

Котушка  6421 710 4300 1,4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Котушка  4008 710 4300 1,6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Котушка    NEW 4008 710 4301 2,0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Косильна головка SuperCut

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

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

Косильна головка PolyCut

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

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

PolyCut 20-3 �      4002 710 2130 2,0 / 2,7 – – – – – – – – – – –

Polycut 40-3 4111 710 2100 – – – – – – – – – – – – – – – –

PolyCut 41-3 �      4003 710 2113 2,0 / 2,7 – – – – – – – – – – – – – – –

Косильна головка  DuroCut

DuroCut 5-2 �      4006 710 2125 1,6 / 2,0 / 2,4 / L – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DuroCut 20-2 �      4002 710 2167 2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL – – – – – – – – – – –

DuroCut 40-4 �      4005 710 2106 2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL – – – – – – – – – – – – – – –
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 Рекомендується F = Кількість пелюсток � Допускається лише із захистом � без ефекту центрифуги � Допускається лише для мотокіс із дворучною рукояткою
– Не допускається Z = Кількість зубців � для великого навантаження, тривалий термін служби � Допускається лише із захистом для ножа-подрібнювача � Можна використовувати тільки з захисним упором, див. стор. 89

Ніж для трави �

230 мм (2 F) 4001 713 3805 – – – – –

260 мм (2 F) 4001 713 3812 – – – – – –

230 мм (4 F) 4001 713 3801 – – – – –

230 мм (4 F) 4000 713 3801 – – – – –

230 мм (8 Z) 4001 713 3803 – – – – –

255 мм (8 Z) 4000 713 3802 – – – – – –

250 мм (40 Z) � 4001 713 3806 – – – – – –

250 мм (40 Z) � 4000 713 3806 – – – –

250 мм (44 Z) � 4001 713 3811 – – – – – – – –

250 мм (44 Z) � 4000 713 3811 – – – – – – –

Ніж для заростей �

250 мм (3 F) 4112 713 4100 – – – – – – –

300 мм (3 F) 4119 713 4100 – – – – – – –

305 мм «  Spezial  » (2 F) � 4000 713 4103 – – – – – –

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

350 мм «  Spezial  » (3 F) � 4000 713 4100 – – – – – – – – – –

Ніж-подрібнювач � �

270 мм (2 F) 4000 713 3903 – – – – – – –

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

Ріжуче полотно з гострокутовими зубцями � �

200 мм (80 Z) 4112 713 4201 – – – – – – –

200 мм (44 Z) 4000 713 4200 – – – – –

225 мм (48 Z) 4000 713 4205 – – – – – – – –

Ріжуче полотно, з долотоподібними зубцями � �

200 мм (22 Z) 4112 713 4203 – – – – – – –

200 мм (22 Z) 4119 713 4200 – – – – –

225 мм (24 Z)  NEW 4000 713 4201 – – – – – – –

Ріжуче полотно, твердосплавне � �

225 мм (36 Z) 4000 713 4211 – – – – – – – –
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Металева косильна гарнітура

Порада експерта STIHL:

Каміння та гравій, що вилітають із-під косильної гарнітури 
можуть створювати проблеми під час роботи кущорізів в 
громадських місцях та зелених зонах. Рішення від STIHL:  
ріжуче полотно 250 -44 з сертифікатом KWF, дозволяє  
скоротити безпечну відстань до транспортних засобів та  
інших об'єктів до трьох метрів. Завдяки особливій формі  
ріжучих зубців ризик пошкоджень зведено до мінімуму. Як 
результат: вищій рівень безпеки, максимальний комфорт в 
експлуатації та помітний прогрес у роботі.

L:
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Приладдя до  
косильної гарнітури

  Ножі і захист

  Для різноманітних завдань 
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Універсальний захист для косильних головок і металевих інструментів

4180 007 1028 420 / 260 – – – – – –

4119 007 1027 420 / 260 – – – – – –

Захист для металевих інструментів

4863 710 8100 – / 260 – – – – – –

4144 710 8116 – / 230 – – – – – –

4147 710 8101 – / 305 – – – – – –

4148 710 8101 – / 350 – – – – – –

4147 007 1017 � – / 305 – – – – – –

Захист для косильних головок і PolyCut

4144 710 8117 420 / – – – – – – –

4147 710 8100 480 / – – – – – – –

4863 710 8120 380 / – – – – – – –

4180 007 1030 420 / – – – – – – –

4133 007 1007 420 / – – – – – – –

Базовий набір для подрібнення (ніж-подрібнювач, захист та кріплення)

4147 007 1011 – / 270 – – – – – –

4148 007 1012 – / 320 – – – – – –

Захист для дисків (упор та захист для дисків) �

4180 710 8201 – / 200 – – – – – –

4147 007 1008 � – / 200 – – – – – –

4147 007 1009 � – / 225 – – – – – –

4147 710 8210 – / 200 – – – – – –

4147 710 8211 – / 225 – – – – – –

4148 710 8201 – / 225 – – – – – –

� Переобладнання можливе лише в поєднанні із захисним кільцем 4128 717 2704 � Переобладнання можливе лише в поєднанні із захисним кільцем 4147 717 2701
� Підходить лише для FS з подвійною ручкою

Планка для  
розведення

Для ріжучого полотна з  
долотоподібними зубцями.

Артикул 4020 893 5000

Шаблон для  
заточування

Для заточування ножа  
для заростей. 

2-пелюстковий ніж для  
заростей
Артикул 4020 890 5501

3-пелюстковий ніж для  
заростей
Артикул 4020 890 5500

FH 3 
М'яка ручка для плоских 
напилків до 150 мм.

Артикул 0000 881 4503 u

Напилок

Плоский напилок для но-
жів-подрібнювачів та ріжу-
чих полотен із гострокуто-
вими зубцями. 200 мм.

Артикул 0814 212 3310

Плоский напилок для  
ножів-подрібнювачів  
та ріжучих полотен із  
гострокутовими зубцями. 
Із футляром для зберігання 
в чистоті. 200 мм.

Артикул 0814 212 3000

Напилок 3-гранний

Для ріжучого полотна із  
гострокутовими зубцями. 

Артикул 0811 421 8971

Плоский напилок

Для ріжучого полотна із  
гострокутовими зубцями. 
150 мм.

Артикул 0814 252 3356

Державки

Дерев'яна ручка для всіх 
3-гранних, плоских та  
круглих напилків від  
4,0 до 5,5 мм.

Артикул 0811 490 7860

Державка з круглим 
напилком

Для ріжучого полотна з  
долотоподібними зубцями. 

Артикул 5605 750 4343
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Косильні струни

  Широкий асортимент косильних струн 
для всіх косильних головок STIHL

 Зі зносостійкого та еластичного  
 матеріалу 

  Різного діаметру, поперечного  
перерізу та форм 

  Колір струни допомагає під час  
вибору її товщини

� Для DuroCut �  NEW 

Високотехнологічна  
косильна струна CF3 Pro

CF3 Pro означає надміцну косильну струну. Триком-
понентна струна виготовляється з високоякісного 
поліаміду. Це збільшує робочий ресурс косильної 
струни. Завдяки технології скручування свист, що 
виникає під час косіння, стає значно тихішим. А нова 
хрестоподібна форма гарантує кращу косильну по-
тужність та охайний різ. Високотехнологічні косильні 
струни підходять до багатьох косильних головок 
STIHL.

Кругла косильна струна (котушка)

0000 930 2284 1,4 16,0

0000 930 2334 1,6 20,0

0000 930 2335 2,0 15,3

0000 930 2336 2,0 62,0

0000 930 2337 2,0 123,0

0000 930 2338 2,4 14,6

0000 930 2339 2,4 43,0

0000 930 2340 2,4 86,0

0000 930 2246 2,4 261,0

0000 930 2341 2,7 9,8

0000 930 2343 2,7 68,0

0000 930 2227 2,7 215,0

0000 930 2542 3,0 168,0

0000 930 2543 3,0 280,0

0000 930 2569 3,3 591,0

0000 930 3607 4,0 28,0 �

0000 930 3603 4,0 90,0 �

Високотехнологічна косильна  
струна CF3 Pro (котушка)

0000 930 4300 � u 2,4 35,0

0000 930 4303 � u 2,4 70,0

0000 930 4301 u 2,7 27,0

0000 930 4304 u 2,7 55,0

0000 930 4302 u 3,0 22,0

0000 930 4305 u 3,0 45,0

0000 930 4311 u 3,3 36,0

Кругла та малошумна косильна струна  
(котушка)

0000 930 2416 2,0 15,3

0000 930 2418 2,0 62,0

0000 930 2419 2,4 14,6

0000 930 2421 2,4 86,0

0000 930 2535 2,4 261,0

0000 930 2422 2,7 9,8

0000 930 2423 2,7 68,0

0000 930 3708 4,0 28,0 �

Квадратна косильна струна (котушка)

0000 930 2640 2,4 43,0

0000 930 2641 2,4 86,0

0000 930 2612 2,4 261,0

0000 930 2613 2,4 434,0

0000 930 2642 2,7 34,0

0000 930 2643 2,7 68,0

0000 930 2616 2,7 215,0

0000 930 2617 2,7 358,0

0000 930 2644 3,0 55,0

0000 930 2619 3,0 168,0

0000 930 2620 3,0 280,0

0000 930 2645 3,3 40,0

0000 930 2622 3,3 142,0

0000 930 2623 3,3 236,0

П'ятикутна косильна струна (котушка)

0000 930 3340 2,4 50,0

0000 930 3341 2,4 100,0

0000 930 3339 2,4 300,0

0000 930 3343 2,7 80,0

0000 930 3303 2,7 222,0

0000 930 3344 3,0 60,0

0000 930 3305 3,0 180,0

0000 930 3306 3,0 300,0
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Набори пластикових 
ножів

Для PolyCut,  
дванадцять штук.

Артикул 4111 007 1001

Для PolyCut 2-2, вісім  
пластикових ножів. 

Артикул 4008 007 1000

1,4 мм – – – –

1,6 мм – – –

2,0 мм – – –

2,4 мм

2,7 мм

3,0 мм –

3,3 мм – –

4,0 мм – – –

NEW

Струни для косиль-
ної головки DuroCut
48 штук в упаковці.

Для DuroCut 5-2 та 20-2,  
розмір L, 2 мм, зубчатий
Артикул 0000 930 3503

Для DuroCut 20-2 та 40-4,  
розмір XL, 3 мм, зубчатий
Артикул 0000 930 3504

Для DuroCut 40-4, розмір XXL, 
4 мм, зубчатий
Артикул 0000 930 3505

Для DuroCut 40-4, розмір XXL, 
4 мм, круглий (без мал.) 
Артикул 0000 930 3605

D C t 5 2 а 20 2

Порада експерта  
STIHL:

Нову косильну струну рекомендуємо покласти  
на 24 години у воду. Це не лише підвищить її  
еластичність, а і збільшить її робочий ресурс.
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Комбі-двигуни 95

 Комбі-насадки 96

 Приладдя до комбі-системи » Огляд 99

Мульти-двигун MM 55 » Огляд 103

 Мульти-насадки та приладдя 104

« Задоволення від роботи  
та насолода результатом – 
найважливіше для мене  
у догляді за садом».
У Франческо багато роботи. Спочатку покосити газон та охайно 
підстригти його кромку вздовж доріжок. Освіжити форму кущам та 
живоплоту. Для цих різноманітних завдань Франческо використовує 
комбі-систему з відповідною насадкою. Одним швидким рухом він 
перетворює мотокосу на висоторіз або мотоножиці.

Завдяки змінним 
насадкам один 
комбі-двигун, 
наприклад, STIHL 
KM 56, може 
застосовуватись 
для різних 
завдань.

Обідню перерву Франческо із 
задоволенням проводить за 
чашкою еспресо та спілкуванням 
зі своєю дружиною Алею. 
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3 Скомбінуйте їх з однією із 
13 комбі-насадок і вперед!

Комбі-двигуни

  Для домашнього господарства та  
професійного використання  

   Шість потужних комбі-двигунів  
комбінуються із будь-якими насадками

  Одна система для багатьох завдань

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише 
про деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 238 та на сайті  
www.stihl.ua. 

Позначка «С» в назві моделі: багато інструментів STIHL 
серійно оснащено  додатковими елементами для збільшення 
робочого комфорту та ергономіки. Їх можна розпізнати за 
позначкою «С» в назві моделі. Наприклад: KM 94 RC-E, де 
«Е» означає систему легкого запуска STIHL ErgoStart.

E = ErgoStart � Вага без паливно-мастильної суміші
R = кругла ручка

KM 55 R

27,2 см³, 0,75 кВт/1,0 к. с., 
4,1 кг �. Легкий і компак-
тний комбі-двигун із круг-
лою ручкою для універ-
сального використання. 
Зручний для перенесення  
і зберігання. Практична 
швидкороз'ємна муфта для 
миттєвої заміни насадок. 
Підходить до всіх комбі- 
насадок.

Артикул 4140 200 0410 u

KM 94 RC-E

24,1 cм³, 0,9 кВт / 1,2 к.с,  
4,0 кг �. Cучасний ком-
бі-двигун із оснащенням 
класу «Комфорт». Система 
легкого запуску STIHL 
ErgoStart, система регулю-
вання обертів двигуна 
ECOSPEED, економний та 
екологічний двигун 2-MIX 
та вимкнення кнопкою 
«СТОП». Підходить для всіх 
комбі-насадок. Із ременем 
для зручного носіння ін-
струменту під час роботи. 

Артикул 4149 200 0035 u

KM 91 R

28,4 cм³, 0,95 кВт / 1,3 к.с, 
4,4 кг �. Для професійного 
використання. Спрощений 
запуск, збільшений палив-
ний бак для тривалої робо-
ти, паперовий повітряний 
фільтр, кругла ручка, дви-
гун 4-MIX®. 

Артикул 4180 011 5317

NEW

KM 111 R

31,4 cм³, 1,05 кВт / 1,45 к.с, 
4,4 кг �. Для професійного 
використання. Спрощений 
запуск, кнопкою «СТОП», 
паливний бак для тривалої 
роботи, паперовий повітря-
ний фільтр, кругла ручка, 
двигун 4-MIX®.

Артикул 4180 200 0562

NEW

1 Виберіть один з шести  
потужних комбі-двигунів.

94 95

Комбі–система та мульти–система

5 5



www.stihl.ua
R = кругла ручка

Коса FS-KM �

Ідеально підходить для  
розчищення територій  
від трави вздовж стін,  
парканів, кущів та доріжок. 
Косильна головка  
AutoCut C 25-2,  
вага 1,2 кг �.

Артикул 4140 200 0344 u

Коса FS-KM �

За допомогою цієї насадки 
можна косити навіть суху, 
жорстку траву, чагарник.  
З ріжучим полотном  
GSB 230-2, вага 1,2 кг �.

Артикул 4137 227 0003 u

Кромкоріз 
FCB-KM �

Кромкоріз забезпечує  
точний різ на краях газону, 
клумб, вздовж доріжок. 
Має регульовану робочу 
глибину, вага 2,2 кг.

Артикул 4137 252 0002 u

Коса FSB-KM �

Ця насадка дуже добре пі-
дійде для косіння трави на 
вузьких ділянках. Косильна 
головка AutoCut 11-2, з  
вигнутим штоком. Не під-
ходить для комбі-двигунів 
KM 131 і KM 131 R, вага 
0,7 кг �.

Артикул 4137 740 5006

� Підходить для всіх комбі-двигунів
� Вага без косильної гарнітури та захисту
� Лише для комбі-двигунів із круглою (R)

Комбі-насадки

  Тринадцять різних комбі-насадок  

  Розумні комбінації  

  Легка заміна насадок

Підмітальна щітка   
KB-KM �

Дуже ефективно для підмі-
тання доріжок вимощених 
із природного каменю. 
Жорсткі ворсинки дістають 
листя, гілки, скошену траву 
та сухе сміття навіть із  
глибоких щілин та канавок. 
Завдяки зворотному обер-
танню щітки весь бруд  
вимітається вперед. Вкл. із 
бризковиком, вага 6,4 кг �.

Артикул 4601 740 4905 u

Повітродувний 
пристрій BG-KM �

Швидко прибирає доріжки 
та подвір'я від листя, 
скошеної трави. Низька 
вага, потужний потік  
повітря. Вага 1,8 кг.

Артикул 4606 740 5000 u

Приладдя: 
зігнуте плоске сопло

Артикул 4606 701 8301

Підмітальний ва-
лик KW-KM �

М'який, але міцний гумовий 
валик забезпечить чистоту 
на всіх рівних поверхнях, 
очистить їх від бруду, піску, 
каміння та листя. Ідеально 
підходить для підмітання 
доріжок, вулиць, вкл. із 
бризковиком, вага 7,4 кг �.

Артикул 4601 740 4904 u

Висоторіз 
HT-KM �

Забезпечує точне зрізання 
гілок на висоті. Компактна 
будова, прицільна лінія на 
корпусі. Підібрати подов-
жувач штоку та кутовий  
редуктор можна на сторін-
ці 102, вага 0,7 кг.  

Артикул 4182 200 0160 u

Ніж для заростей  
FH-KM 145° �

Для косіння заростей  
та невисоких рослин.  
Наприклад, зелених огорож 
вздовж вулиць чи доріжок у 
парках, ландшафтному ди-
зайні. Регульований редук-
тор складається для тран-
спортування, вага 2,4 кг.

Артикул 4243 740 5006 u

Грунтофреза  
BF-KM �

Комбі-насадка для розпу-
шування та культивування 
ґрунту. Ширина культиву-
вання 22 см, вкл. захист, 
вага 4,1 кг.

Артикул 4601 740 5000 u

� Вага без паливно-мастильної суміші 

KM 131 R

36,3 cм³, 1,4 кВт / 1,9 к.с, 
4,4 кг �. Найпотужніший 
комбі-двигун для найвибаг-
ливіших профі-користува-
чів. Спрощений запуск, 
кнопка «СТОП», збільшений 
паливний бак для тривалої 
роботи, паперовий повітря-
ний фільтр, кругла ручка, 
двигун 4-MIX®.

Артикул 4180 200 0589

NEW

Підібрати необхідні палив-
но-мастильні матеріали  
Ви можете в розділі на  
сторінці 180.

KM 130 R

36,3 см3, 1,4 кВт/1,9 к. с., 
4,6 кг �. Потужний комбі- 
двигун для професійного 
використання. Із круглою 
ручкою, ременем для  
носіння, практичним з'єд-
нанням штоку для швидкої 
заміни насадок без інстру-
менту, потужний двигун 
4-MIX® із автоматичною 
декомпресією.

Артикул 4180 200 0166 u

NEW
У продажу  

з весни 2017!

NEW
У продажу  

з весни 2017!
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Подовжені ножиці 
HL-KM 0° �

Ідеально підходить для 
формування високих та 
широких кущів. Відповідні 
кутові редуктори можна 
знайти на сторінці 100, 
вага 1,6 кг.

Артикул 4243 740 5000 

Подовжені  
ножиці HL-KM 
135° �

Дуже зручна насадка як  
для обрізки високих кущів,  
так і для низьких зелених 
огорож. Ніж регулюється 
ступінчато в діапазоні від  
0 до 135°, а за потреби 
його можна скласти пара-
лельно штоку для компак-
тного транспортування.  
Вага 2,6 кг.  

Артикул 4230 740 5000 u

Подовжені ножиці 
HL-KM 145° �

Дуже зручна насадка як 
для обрізки високих кущів, 
так і для низьких огорож. 
Ніж плавно регулюється в 
діапазоні від 0 до 145°, а 
за потреби його можна 
скласти паралельно  
штоку для компактного 
транспортування.  
Вага 2,6 кг.

Артикул 4243 740 5003 u

� Лише для комбі-двигунів із круглою (R)

Приладдя для  
комбі-системи

  Комфорт у роботі, зберіганні та  
транспортуванні  

  Подовжувач штоку та кутовий редуктор  

  Сумка для транспортування

Кутовий редуктор

Для насадок: висоторіз  
HT-KM та ножиці HL-KM 
(версія 0°).

Артикул 4138 640 0201 u

Ранцевий ремінь 
«  комфорт  »

Рівномірно розподіляє  
навантаження на плечі, 
спину та поперек. Дуже 
зручний для носіння ін-
струменту. М’яка підкладка 
 забезпечує додатковий 
комфорт, що особливо  
відчутно під час роботи  
на великих ділянках.

Артикул 4138 710 9001 u

Подовжувач штоку

Зі сталі. Для використання із комбі-насадкою HT-KM.  
Довжина 1 м, вага 1,4 кг.

Артикул 4140 710 7131  u

Із карбону. Надзвичайно легкий подовжувач штоку з карбону. 
Для збільшення ширини захвату. Для насадок: висоторіз 
HT-KM та ножиці HL-KM. Довжина 1 м. Вага 0,9 кг.

Артикул 4180 710 7105

Сумка для носіння

Ідеально підходить для носіння та зберігання комбі-двигунів 
з круглою ручкою та разом з комбі-насадками FS-KM або HL-KM. 
Також підходить для HSA 66, HSA 86, HLA 65 та BGA 85.

Артикул 0000 881 0507  u

NEW
У продажу  

з весни 2017!

NEW
У продажу  

з весни 2017!
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Комбі-двигуни

KM 55 R 4140 200 0410 u 27,2 0,75 / 1,0 4,1 � 96 108 9,0 / 8,7 – 16 59 845 71 1.140 85 – – – – –  / –

KM 91 R  NEW 4180 011 5317 28,4 0,95 / 1,3 4,4 � 99 110 6,3 / 5,4 4-MIX ® 16 59 845 71 1.140 92 – – – –  / –

KM 94 RC-E 4149 200 0035 u 24,1 0,9 / 1,2 4,0 � 95 109 7,2 / 7,2 2-MIX 16 59 845 71 1.140 90 – – – –  / –

KM 111 R  NEW 4180 200 0562 31,4 1,05 / 1,45 4,4 � 99 109 5,7 / 5,0 4-MIX ® 18 62 885 74 1.190 92 – – – –  / –

KM 130 R 4180 200 0166 u 36,3 1,4 / 1,9 4,6 � 99 112 9,7 / 9,4 4-MIX ® 21 68 965 81 1.300 92 – – – –  / –

KM 131 R  NEW 4180 200 0589 36,3 1,4 / 1,9 4,4 � 101 110 6,1 / 6,5 4-MIX ® 21 68 965 81 1.300 92 – – – –  / –

Комбі-насадки для комбі-двигуна

FS-KM AC C 25-2 4140 200 0344 u – – 1,2 	 – – – – – – – – – – 94 
 – – – –  / –

FS-KM GSB 230-2 4137 227 0003 u – – 1,2 	 – – – – – – – – – – 94 
 – – – –  / –

FSB-KM AC 11-2 4137 740 5006 u – – 0,7 	 – – – – – – – – – – 77 
 – – – –  / – –

FCB-KM 4137 252 0002 u – – 2,2 – – – – – – – – – – 92 – – – –  / – –

KW-KM 4601 740 4904 u – – 7,4 
 – – – – – – – – – – 125 60 – – –  / – –

KB-KM 4601 740 4905 u – – 6,4 
 – – – – – – – – – – 125 60 – – –  / – –

BF-KM 4601 740 5000 u – – 4,1 – – – – – – – – – – 100 22 – – –  / –

BG-KM 4606 740 5000 u – – 1,8 – – – – – – – – – – 89 – – – –  / – –

HT-KM  NEW 4182 200 0160 u – – 0,7 – – – – – – – – – – 126 – 30 – –  / – –

FH-KM 145° �  NEW 4243 740 5006 u – – 2,1 – – – – – – – – – – 126 – 25 – –  / –

HL-KM 0°  NEW 4243 740 5000 u – – 1,6 – – – – – – – – – – 107 – 50 – –  / – –

HL-KM 135° � 4230 740 5000 u – – 1,8 – – – – – – – – – – 116 – 50 – –  / – –

HL-KM 145° �  NEW 4243 740 5003 u – – 2,3 – – – – – – – – – – 148 – 50 – –  / – –

 Серійно E = ErgoStart AC = косильна головка AutoCut � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) � Під час роботи в режимі видування � Вага без паливно-мастильної суміші
R = Кругла ручка GSB = ріжуче полотно для трави �  Максимальні значення застосованої комбі-насадки � Без видувної труби 	 Без косильної гарнітури та захисту

� K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 �  Кутовий редуктор з регулюванням 
 Вага вкл. із захистом
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Мульти-двигун MM 55

  Для багатьох завдань: догляд  
за газоном, обробка ґрунту та  
прибирання території

 Потужний мульти-двигун 

  Комбінується з різними  
мульти-насадками  

  Складається вдвічі для компактного 
транспортування

Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  
Ви можете в розділі на сторінці 180.

� K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A)
� K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають 
однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці 
йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведено 
у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 
238 та на сайті www.stihl.ua. 

1  Двигун із паперовим повітряним фільтром
  Для полегшення процесу запуску двигуна карбюратор 

оснащений ручним паливним насосом. Про високі обо-
роти піклується насос-прискорювач. Паперовий пові-
тряний фільтр надійно захищає двигун від пилу та бруду.

2  Багатофункціональна ручка
  Всі елементи по управлінню двигуном знаходяться  

в одній руці. Таким чином інструмент є дуже простим  
в експлуатації.

3  Ручка для перенесення пристрою
  Ця деталь забезпечить додатковий комфорт у випадку, 

коли Вам, наприклад, знадобиться підняти або витягну-
ти мульти-систему з багажника. 

4  Рама складається вдвічі
  Мульти-система STIHL складається дуже легко та швидко, 

завдяки чому її габарити зменшуються вдвічі для ком-
пактного зберігання та транспортування. Поверніть 
зручний великий гвинт «  баранець  » для того, щоб  
скласти ручку або зафіксувати її. 

Технології Комфорт

Зручна ручка для 
перенесення

3

Легкий запуск 1

4 Компактне  
зберігання

Легкість у  
керуванні

2

Під’єднайте одну з семи 
комбі-насадок  
і вперед. 

MM 55

27,2 см3, 0,75 кВт/1,0 к. с., 7,9 кг �. Мульти-система STIHL 
– це багатофункціональний спеціаліст для робіт на приса-
дибній ділянці та навколо будинку. Видалення моху, аерація 
газонів, розпушування ґрунту, підмітання доріжок – все  
це можна виконати за допомогою лише одного приладу.  
Потужний мульти–двигун швидко та просто комбінується  
з будь-якою мульти-насадкою STIHL. Крім того, мульти- 
система STIHL завдяки зручному фіксатору легко та швидко 
зменшує свої розміри вдвічі. Тож під час зберігання або  
транспортування мульти-система не потребує багато місця. 

Артикул 4601 011 5400  u
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Мульти-двигун

MM 55 4601 011 5400 u 27,2
0,75 /  

1,0
7,9 92 102

2,4 /  
3,6

� Вага без паливно-мастильної суміші, без косильної гарнітури
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Мульти – насадки  
та приладдя

   Сім практичних насадок  
для різних завдань

  Проста заміна насадок без 
будь-яких інструментів

Грунтофреза  
BF-MM

Легко та швидко подрібнює 
твердий, важкий та гли-
нястий ґрунт. Завдяки  
компактним розмірам Ви 
зможете обробляти навіть 
вузькі ділянки, наприклад, 
між грядками полуниці,  
цибулі, редьки. Робоча  
ширина 22 см, вага 2,0 кг.  

Артикул 4601 740 4605 u

Розпушувач  
BK-MM

Ідеально підходить для  
розпушування піщаного 
м'якого ґрунту. Для прове-
дення рядків або для куль-
тивування загрубілої землі, 
наприклад, між окремо  
посадженими рослинами.  
Робоча ширина 22 см,  
вага 2,0 кг.

Артикул 4601 740 4606 u

Аератор  
RL-MM �

Рівномірно перфорує  
поверхню газону. Це по-
кращує потрапляння по-
живних речовин у ґрунт, 
що сприяє зміцненню  
коріння та здоровому  
вигляду газону. Робоча  
ширина 20 см, вага 2,0 кг.

Артикул 4601 740 4600 u

Підмітальний  
валик KW-MM �

М'який, але міцний гумо-
вий валик забезпечить  
чистоту на всіх рівних  
поверхнях, очистить їх від 
бруду, піску, каміння та ли-
стя. Ретельно очищує рівні 
поверхні від бруду, піску, 
камінців і листя.  
Без розширення захисту,  
робоча ширина 60 см,  
вага 3,7 кг.

Артикул 4601 740 4604 u

Кромкоріз  
FC-MM �

Точно підрізає краї газону 
завдяки глибокому врізан-
ню насадки до самих  
коренів. Вага 0,8 кг. 

Артикул 4601 740 4603 u

Насадка для  
видалення моху   
MF-MM �

М'який, але міцний гумовий 
валик забезпечить чистоту 
на всіх рівних поверхнях, 
очистить їх від бруду, піску, 
каміння та листя. Ретельно 
очищує рівні поверхні від 
бруду, піску, камінців і ли-
стя. Без розширення захи-
сту, робоча ширина 60 см, 
вага 3,7 кг.

Артикул 4601 740 4601 u

Підмітальна щітка 
KB-MM �

Жорсткі ворсинки ретель-
но вимітають листя, гілки, 
скошену траву та сухе сміт-
тя навіть із глибоких щілин 
та канавок. Дуже ефектив-
но для підмітання доріжок 
вимощених із природного 
каменю. Включно з розши-
ренням захисту. Робоча 
ширина 60 см, вага 4,2 кг.

Артикул 4601 740 4602 u

Шпора

Регулює робочу глибину  
та швидкість при обробці 
ґрунту простим підніман-
ням або натисканням на  
інструмент.  

Артикул 4601 740 4800 u

Додаткова вага

Ідеальне доповнення для 
фрези та розпушувачів.  
Підвищує тиск на інстру-
мент та забезпечує краще 
занурення в ґрунт. 

Артикул 4601 730 4500 u

Ходовий механізм

Для насадок MF-MM �,  
KW-MM � та KB-MM �. Доз-
воляє трохи припідняти ін-
струмент, що зменшує опір 
від тертя під час видалення 
моху та підмітання. Покра-
щує маневреність. 

Артикул 4601 007 1008 u

� екомендовано використовувати з ходовим механізмом � Використання ходового механізму обов’язкове

104

Комбі–система та мульти–система

5 5

105



 

Мотоножиці 109

 Бензинові садові ножиці 109

 Акумуляторні секатори та ножиці 110

 Електричні садові ножиці 112

 Приладдя для мотоножиць 113

 » Огляд мотоножиць 114

Подовжені мотоножиці, приладдя » Огляд 117

« Заради такого  
задоволення я охоче 
встаю рано».
«Я дуже люблю оформлювати свій сад», – говорить Серена, 
посадивши декілька нових рослин на клумбі. – Я б могла цим 
займатися з ранку до ночі». Також вона завжди підстригає зелену 
огорожу, підтримуючи її форму. При цьому важливо, щоб 
інструмент різав точно та швидко.

Пара яскравих кольорових 
плям у вигляді червоних 
троянд довершує малюнок 
на клумбі.

Керування мотоножицями – 
проста справа.
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Бензинові садові ножиці

  Високопродуктивні пристрої  
з низькою вагою

  Для використання на великих ділянках  

  Для догляду за зеленими насадженнями 
у парках та в ландшафтному дизайні  

  Для ефективного підстригання  
як тонких, так і товстих гілок

HS 45

27,2 см3, 0,75 кВт/1,0 к. с., 5,0 кг �. Найлегша модель для 
 догляду за зеленими насадженнями. З антивібраційною 
системою STIHL, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, філь-
трувальною системою зі збільшеним робочим ресурсом. 
Двосторонній ніж із загостреними зубцями з однієї сторони 
кожної ножової траверси. Із вбудованим захистом від порізів.

Довжина ножа Артикул
60 см 4228 011 2925  u

HS 82 R

22,7 см3, 0,7 кВт/1,0 к. с., 5,4 кг �. Професійні мотоножиці  
із низькою швидкістю руху ножів, що забезпечує потужний  
різ для підстригання товстих гілок. Із двигуном 2-МІХ, анти-
вібраційною системою STIHL, фільтрувальною системою зі 
збільшеним робочим ресурсом, поворотною багатофунк-
ційною ручкою. Двосторонній ніж, що складається з 2-х  
ріжучих полотен, має двосторонньо загострені зубці  
спеціальної геометрії для підрізання товстих гілок, із при-
крученим захистом від порізів та захистом направляючої 
ножа, із кнопкою «  стоп  ».

Довжина ножа Артикул
60 см 4237 011 2940  u

R = для товстих гілок � Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті

1   Система швидкого запуску  
двигуна ErgoStart (E)

  Спіральна пружина, встановлена 
між колінчатим валом та пусковою 
котушкою, вирівнює перепади  
пікових зусиль настільки, що вони 
майже невідчутні. Це гарантує  
комфортний запуск без додаткових 
зусиль.

2  Легка конструкція двигуна
  Використання високоякісних  

матеріалів, таких як магній та  
алюміній, у конструкції редуктора  
та елементів двигуна дозволяє  
відчутно зменшити їх вагу. 

6  Прикручений захист від порізів
  Захищає користувача від травму-

вання. Дуже легко замінюється  
у випадку зношення.

7   Прикручений захист  
направляючої ножа

  Захищає ніж від пошкодження та 
полегшує роботу вздовж стін або 
дуже близько від землі.

3  Антивібраційна система STIHL
  Завдяки амортизаційним  

елементам зменшується  
відчутність вібрації в руках,  
що забезпечує більш комфортні  
умови роботи.

4  Довершена геометрія ножа
  Продумана до деталей геометрія 

ножа та редуктор розроблені  
для підстригання як тонких, так  
і товстих гілок, забезпечать  
бездоганний результат.

5   Байонетний замок кришок баків
  Спеціальний замок кришки бака 

забезпечить швидке та надзвичайно 
просте його відкривання та  
закривання для заправлення,  
без будь-яких інструментів.

Технології Комфорт Безпека

Захист ножа від  
пошкодження

7

5 Просте заправлення

6 Надійний захист

2 Низька вага

3 Комфортна робота

4 Довершена  
геометрія ножа

1 Дуже легкий запуск

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне  
оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші  
відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 238 
та на сайті www.stihl.ua. 
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Акумуляторні секатори  
та ножиці

  Для домашнього господарства та  
професійного використання 

  Для малошумної роботи, наприклад, на 
території лікарень, дитячих садків, шкіл

 Просте та приємне користування  

 Відмінні ріжучі властивості
Підібрати літій-іонний акумулятор та інше приладдя Ви 
можете в розділі на сторінці 8.

HSA 25

Акумуляторні ножиці з двома змінними ножами – найкраще 
рішення для догляду й формування кущів та вічнозелених 
огорож із максимальною товщиною гілок до 8 мм, підстри-
гання кромок газону, ділянок уздовж доріжок та квітників. 
Ножі змінюються швидко без використання інструментів. 
Стандартна комплектація включає ніж для підстригання  
кущів, ніж для трави, літій-іонний акумулятор напругою 
10,8 В, зарядний пристрій і зручна сумка для зберігання і 
транспортування, вага 0,6 кг �. Акумулятор підходить ви-
ключно для HSA 25. Для робіт близько до землі рекоменду-
ється використовувати телескопічний шток (сторінка 114).

Серійно в комплекті:
1  акумулятор, 21,6 Вт-год. (10,8 В, 2,0 А-год.),  

час роботи від одного заряду акумулятора до 110 хв.
1  зарядний пристрій, час зарядження акумулятора  

до 80 % – 140 хвилин, до 100 % – 180 хвилин.
1 ніж для кущів, довжина 17 см
1 ніж для трави, ширина 11 см
1  сумка чорно-оранжевого кольору з отворами для  

навішування на стіну

Довжина ножа Артикул
17 см 4515 011 3510  u

T = для тонких гілок � Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті
� Вага без акумулятора, з ножем

� Вага включно з акумуляторо
� Вага без акумулятора

HSA 45

Легкі та компактні акумуляторні ножиці для догляду за  
живоплотом та декоративними рослинами. Односторонньо 
загострені  ножі мають відстань між зубцями 24 мм, вбудо-
ваний захист від порізів та захист направляючої ножа,  
вбудований акумулятор з індикатором рівня заряду, вага 
2,3 кг �. Час зарядження акумулятора до 80 % – 145 хвилин, 
до 100 % – 210 хвилин.

Довжина ножа Артикул
50 cм 4511 011 3501  u

NEW
У продажу  

з весни 2017!

HS 82 T

22,7 см3, 0,7 кВт/1,0 к. с., 5,1 кг �. Професійні мотоножиці 
для тонких гілок. Із двигуном 2-МІХ, антивібраційною сис-
темою STIHL, фільтрувальною системою зі збільшеним ро-
бочим ресурсом, поворотною багатофункційною ручкою. 
Двосторонній ніж, що складається з 2-х ріжучих полотен, 
має двосторонньо загострені зубці спеціальної геометрії 
для підрізання тонких гілок, із прикрученим захистом від 
порізів та захистом направляючої ножа, із кнопкою «  стоп  ».

Довжина ножа Артикул
60 см 4237 011 2951  u

HSA 86

Потужні й безшумні акумуляторні ножиці для професійного 
використання на ділянках із нормованим рівнем шуму,  
парках, а також для ландшафтних і садових робіт. Оптимізо-
вана відстань між зубцями 33 мм для підстригання товстих 
гілок. Ніж із двосторонньо загостреними лезами кожної  
ножової траверси, із захистом від порізів та направляючої 
ножа, вага 3,0 кг �.

HSA 86 без акумулятора, без зарядного пристрою
Довжина ножа Артикул
62 см 4851 011 3526  uПідібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  

Ви можете в розділі на сторінці 180.

HSA 56

Дуже легкі акумуляторні ножиці з високим рівнем потуж-
ності, для обрізки кущів і живоплоту на присадибній ділянці. 
Ніж з односторонньо загостреними лезами, відстань між  
зубцями 30 мм, вбудований захист від порізів краплевидної 
форми, захист направляючої ножа. Вага 2,9 кг �.

HSA 56 без акумулятора, без зарядного пристрою
Довжина ножа Артикул
45 cм 4521 011 3500  u

NEW

HSA 66

Акумуляторні мотоножиці з високою потужністю і низькою 
вагою. Відстань між зубцями 30 мм, геометрія ножа обтічної 
форми для кращого утримування гілок між зубцями, одно-
сторонньо загострені ножі, вбудований захист від порізів 
та прикручений захист направляючої ножа, вага 3,1 кг �. 

HSA 66 без акумулятора, без зарядного пристрою
Довжина ножа Артикул
50 см 4851 011 3525  u
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HSE 42

230 В, 420 Вт, 3,0 кг �. Ідеальний інструмент для підрізання 
тонких гілок та кущів. Із вбудованим захистом від порізів,  
компактним захистом рук, механічним блокуванням ножа та 
фіксатором кабелю, що запобігає раптовому відключенню 
пристрою від електромережі. Двосторонній ніж із загострени-
ми зубцями з однієї сторони кожної ножової траверси.

Довжина ножа Артикул
45 см 4818 011 3506  u

� Вага без кабелю

HSE 61

230 В, 500 Вт, 4,1 кг �. Для зручної роботи у вертикальній 
або  горизонтальній площині, ручку можна повертати та 
встановлювати в будь-яке з 5-ти положень. Із вбудованим  
захистом від порізів, захистом направляючої ножа, з  
низьким рівнем вібрації та фіксатором кабелю, що запобігає 
раптовому відключенню пристрою від електромережі. 
Двосторонній ніж із загостреними зубцями з однієї сторони 
кожної ножової траверси.

Довжина ножа Артикул
60 см 4812 011 3509  u

HSE 71

230 В, 600 Вт, 4,1 кг �. Для підрізання товстих гілок. Із 
 вбудованим захистом від порізів, захистом направляючої 
ножа, з низьким рівнем вібрації та фіксатором кабелю, що 
запобігає раптовому відключенню пристрою від електроме-
режі. Двосторонній ніж із загостреними зубцями з однієї 
сторони кожної ножової траверси. Для зручної роботи у  
вертикальній або  горизонтальній площині, ручку можна  
повертати та встановлювати в будь-яке з 5-ти положень.

Довжина ножа Артикул
60 см 4812 011 3513  u

Електричні садові ножиці

  Для підстригання живоплоту  
навколо будинку  

  Зручні в експлуатації 

  Надзвичайно легкі та малошумні

HSE 52

230 В, 460 Вт, 3,1 кг �. Ідеальний інструмент для підрізання 
тонких гілок та кущів на прибудинковій території. Із  
вбудованим захистом від порізів, прикрученим захистом 
направляючої ножа, компактним захистом рук, механічним 
блокуванням ножа та фіксатором кабелю, що запобігає 
раптовому відключенню пристрою від електромережі. 
Двосторонній ніж із загостреними зубцями з однієї  
сторони кожної ножової траверси.

Довжина ножа Артикул
50 см 4818 011 3507  u

Приладдя для  
мотоножиць

  Практичні помічники  
для полегшення роботи 

  Захист направляючої ножа  
та вловлююча пластина для  
обрізаних гілок та листя 

  Набір для догляду за ножем
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Телескопічна  
ручка для  
HSA 25

Дає можливість працювати 
з ручними ножицями  
HSA 25, не нахиляючись. 
Заміна акумулятора в руч-
ці керування, плавне нала-
штування висоти від 95 до 
110 см, робочий кут 125°, 
легкий хід.

Артикул 4515 710 7100 u

Насадка для збирання 
гілок та листя

Практична пластина- 
уловлювач для збирання 
зрізаного листя та гілля. 
Монтується без допомоги 
інструментів, із будь-якої 
сторони ножа.

Підходить для HSA 66,  
HSA 86, всіх електричних  
мотоножиць, довжиною  
ножа 50 см, монтується без 
допомоги інструментів
Артикул 4859 740 3300

Набір для догляду  
за ножем

Комплект для регулювання 
зазорів ножа в разі його 
зношування.  

Комплект для регулювання 
положення лез, регулюєть-
ся, 60 cм.

Підходить для HS 82 R
Артикул 4237 007 1008

Підходить для HS 82 T
Артикул 4237 007 1001

Набір для догляду  
за ножем

Комплект для регулювання 
положення лез, регулюєть-
ся, 75 см. 

Підходить для HS 82 R
Артикул 4237 007 1009

Підходить для HS 82 T
Артикул 4237 007 1002

Захист ножа

Захищає ніж від пошко-
дження під час роботи 
вздовж стін або дуже 
близько до землі. 

Підходить для HS 82 T
Артикул 4237 792 9000

Підходить для HS 82 R
Артикул 4237 790 9802
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Бензинові садові ножиці

HS 45 4228 011 2925 u 60 27,2 0,75 / 1,0 – – 5,0 � 97 107 10,0 / 9,0 2-MIX 110 3.800 30 –

HS 82 R 4237 011 2940 u 60 22,7 0,7 / 1,0 – – 5,4 � 94 106 2,2 / 2,8 2-MIX 120 3.200 38 –

HS 82 T 4237 011 2951 u 60 22,7 0,7 / 1,0 – – 5,1 � 95 107 2,8 / 2,9 2-MIX 121 5.100 30 –

ножиці

HSA 25 4515 011 3510 u 17 – – 10,8 – 0,6 � 70 80 1,2 / 1,4 	 – 50 2.000 19 – – – –

HSA 45  NEW У продажу  
з весни 2017! 4511 011 3501 u 50 – – 18 – 2,3 � 71 82 1,4 / 1,5 – 92 2.500 24 – – – –

HSA 56  NEW 4521 011 3500 u 45 – – 36 – 2,9 � 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – –

HSA 66 4851 011 3525 u 50 – – 36 – 3,1 � 83 94 3,7 / 2,3 – 103 3.000 30 – – – –

HSA 86 4851 011 3526 u 62 – – 36 – 3,3 � 83 94 3,7 / 2,3 – 115 3.000 33 – – – –

Електричні садові ножиці

HSE 42 4818 011 3506 u 45 – – 230 420 3,0 � 84 95 3,1 / 1,5 – 92 3.400 21 – – – –

HSE 52 4818 011 3507 u 50 – – 230 460 3,1 � 84 95 3,1 / 1,5 – 101 3.400 23 – – – –

HSE 61 4812 011 3509 u 60 – – 230 500 4,1 � 83 94 3,6 / 3,2 – 121 3.200 29 – – –

HSE 71 4812 011 3513 u 60 – – 230 600 4,1 � 85 96 3,2 / 2,0 – 123 2.800 36 – – –

 Серійно R = для товстих гілок � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) � Вага без акумулятора, з ножем � Вага без кабелю
T = для тонких гілок � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 � Вага включно з акумулятором 	 З ножем для кущів/ з ножем для трави

� Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті � Вага без акумулятора
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Подовжені мотоножиці  
і приладдя

  Для професіоналів ландшафтного  
дизайну та вибагливих користувачів

  Для широких, високих та довгих кущів

  Потужні, із коротким або довгим штоком

  Комфортна робота

Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  
Ви можете в розділі на сторінці 180.

K = короткий шток � Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне  
оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальніші  
відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 238 
та на сайті www.stihl.ua. 

HL 95

28,4 см3, 0,95 кВт/1,3 к. с., 
6,9 кг �. Довгі, потужні  
подовжені мотоножиці із  
регульованим редуктором 
ножа. З антивібраційною 
системою STIHL, автоматич-
на декомпресія, двигун 
4-MIX®, із регульованим  
редуктором на 135°, 
двосторонньо загострений 
ніж, загальна довжина  
248 см.

Артикул 4280 200 0026

   Інші модифікації дивіться  
в таблиці на сторінці 119.

HL 100

31,4 см3, 1,05 кВт/1,4 к. с., 
6,9 кг �. Довгі, потужні  
подовжені мотоножиці із 
регульованим редуктором 
ножа. З антивібраційною 
системою STIHL, автома-
тична декомпресія, двигун 
4-MIX®, із регульованим  
редуктором на 135°,  
двосторонньо загострений 
ніж, загальна довжина  
248 см.

Артикул 4280 200 0017

   Інші модифікації дивіться  
в таблиці на сторінці 119.

135°135°

1    Система ножів
  Двосторонньо загострені ножі  

забезпечують потужний та точний 
різ для підстригання товстих гілок. 

2   Двигун STIHL 4-MIX®

  Двигун STIHL 4-MIX® поєднує  
в собі переваги 2 - та 4- тактових 
двигунів. Зменшені витрати палива, 
менший рівень викидів, без необ-
хідності здійснювати сервіс системи 
змащування двигуна. Приємне  
звучання. Відмінне тягове зусилля 
та високий обертальний момент.

6   Система швидкого  
регулювання ножа

  Ріжуча гарнітура має ступінчате 
регулювання повороту на 135°  
в обох напрямках.

7   Положення для транспортування
   Для компактного транспортування 

ніж складається паралельно штоку 
та надійно фіксується. 

3   Багатофункційна ручка
  Елементи керування пристроєм 

знаходяться в одній руці.

4   Легкий редуктор
  Корпус редуктора виготовлений  

із магнію, дуже легкий. 

5   Кругла ручка
  Кругла ручка забезпечує маневре-

ність навіть під час роботи на вузь-
ких ділянках. Проста в користуванні.

Технології Комфорт Безпека

Легке  
налаштування

6

Ергономічне  
керування

3

Просте  
використання

5

Зручне  
транспортування

7

1 Довершена  
геометрія ножа

2 Зменшені витрати палива

4 Низька вага
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115°

  

Підібрати літій-іонний акумулятор  
та інше приладдя Ви можете в розділі на сторінці 8.

Насадка для  
збирання листя

Практична пластина-улов-
лювач для збирання зріза-
ного листя та гілля. Довжина 
50 см, монтується без  
допомоги інструментів  
на будь-яку сторону ножа, 
підходить для всіх акуму-
ляторних та електричних  
ножиць STIHL.

Артикул 4859 740 3300

Ранцева система RTS

Для довготривалого вико-
ристання. Налаштовується 
під будь-який зріст, крі-
плення регулюється для 
HT 101, HT 103, HT 131,  
HT 133, HTA 65, HTA 85, 
HTE 60, HT-KM, HL-KM 
145°, HL 94 C-E (крім  
HL 94 KC-E), HLA 65,  
HLA 85 та HLE 71 (крім 
HLE 71 K). 

Артикул 0000 790 4400

Сумка

Практичний аксесуар для 
транспортування та збері-
гання таких акумуляторних 
інструментів, як ножиці 
HLA 65 разом із акумуля-
тором та зарядним при-
строєм. Також підходить 
для мотоножиць HSA 66, 
HSA 86 та повітродувного 
пристрою BGA 85 та всіх 
комбі-двигунів.

Артикул 0000 881 0507 u

� Вага без акумулятора � Вага без кабелю

 Серійно � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) � Із ножем у комплекті
K = короткий шток � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 � Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті
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Бензинові подовжені ножиці

HL 95 K (135°) 4280 200 0027 50 28,4 0,95 / 1,3 – – 6,4 � 88 103 5,3 / 5,0 4-MIX ® 205 3.650 35

HL 95 (135°) 4280 200 0026 50 28,4 0,95 / 1,3 – – 6,9 � 89 103 5,2 / 5,0 4-MIX ® 248 3.650 35

HL 100 K (135°) 4280 200 0019 50 31,4 1,05 / 1,4 – – 6,4 � 88 103 4,0 / 4,6 4-MIX ® 205 3.650 35

HL 100 (135°) 4280 200 0017 50 31,4 1,05 / 1,4 – – 6,9 � 88 102 4,2 / 4,9 4-MIX ® 248 3.650 35

Акумуляторні подовжені ножиці

HLA 65 (115°) 4859 011 2900 u 50 – – – – 3,5 � 85 94 3,5 / 3,5 – 205 3.000 33 – –

Електричні подовжені ножиці

HLE 71 K (125°) 4813 011 2908 50 – – 230 600 5,6 � 85 96 6,9 / 4,3 – 211 4.000 35 – –

HLE 71 (125°) 4813 011 2904 50 – – 230 600 5,9 � 84 95 7,6 / 3,6 – 254 4.000 35 – –

HLA 65

Акумуляторні подовжені 
мотоножиці для високих  
та широких кущів. Мають 
постійну частоту руху ножів 
навіть під час навантаження. 
Для транспортування  
мотоножиці складаються  
до 125 см. Можливість  
відрегулювати кут нахилу 
ножа в діапазоні 115°  
забезпечує комфортне  
підстригання живоплоту у 
вертикальній та горизон-
тальній площині, що ідеаль-
но підійде для догляду як за 
високими, так і широкими 
кущами. Загальна довжина 
205 см, вага 3,5 кг �.

HLA 65 без акумулятора,  
без зарядного пристрою 
Артикул 4859 011 2900 u

125°

HLE 71

230 В, 600 W, 5,9 кг �.  
Оптимальний вибір для під-
різки високих та широких 
зелених загорож в місцях, 
де треба створити захист 
від шуму. Ножова траверса, 
що відхиляється на 125°, 
леза, загострені з обох  
боків, плавна рукоятка, 
транспортне положення, 
захист від перенаванта-
жень, компенсація натяжін-
ня кабелю, загальна довжи-
на 254 см.

Артикул 4813 011 2904

  Інші модифікації дивіться в 
таблиці на сторінці 119.

Кріплення для  
телескопічної штанги

Для комфортної роботи  
в поєднанні з ранцевим  
ременем або ранцевою 
системою RTS. Зручне  
перенесення і швидке 
від'єднання інструменту. 
Входять в комплект постав-
ки HT 56, HT 103 і HT 133. 
Підходить для HT 101,  
HT 131, HTA 85 і HLA 85. 

Артикул 0000 790 8600 

NEW
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Повітродувні пристрої  123

 Бензинові повітродувні пристрої 123

 Акумуляторні повітродувні пристрої 125

 Електричні повітродувні пристрої 126

 Приладдя до повітродувних пристроїв 127

 » Огляд повітродувних пристроїв 128

Садові пилососи: бензинові, електричні, приладдя » Огляд 130

Підмітальні пристрої » Огляд 133

Мийки високого тиску компакт-класу та середньої потужності 136

 Приладдя до мийок високого тиску компакт-класу та середньої потужності 139

 Миючі засоби 141

Мийки професійного класу 142

Приладдя до професійних мийок 143

» Огляд мийок високого тиску 146

Пилососи для сухого та вологого прибирання, приладдя » Огляд 149

Теракотові горщики також 
отримують свій перший 
душ після зимової сплячки.

« Першою зупинкою під час  
весняного прибирання завжди  
є територія навколо басейну».
Щойно настає весна, Синтія починає прибирання території навколо басейну. «Це моє улюблене місце.  
Тут я можу повністю розслабитись». Вона ретельно видуває опале листя з кожного куточка. Для того,  
щоб робота просувалась швидко та легко, Синтія використовує садовий пилосос.
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Бензинові повітродувні 
пристрої

  Для домашнього господарства,  
комунальних господарств,  
догляду за ландшафтом

 Ручні та ранцеві

 Потужні та ефективні

 Високий робочий комфорт

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають 
однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці 
йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості  
наведено у довіднику «Детально про технології STIHL»  
на сторінці 238 та на сайті www.stihl.ua. 

Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  
Ви можете в розділі на сторінці 180.

1   Система швидкого запуску двигуна ErgoStart (E)
  Спіральна пружина, встановлена між колінчатим валом 

та пусковою котушкою, виконує всю роботу для запуску 
двигуна без зайвих ривків –лише одним плавним рухом. 
Це забезпечує комфортний запуск без зусиль.

2   Глушник
  Вбудований у видувну трубу глушник знижує рівень 

шуму під час роботи.

3   Новий фільтр HD2
   Цей фільтр затримує найменші часточки пилу та не  

пропускає їх до двигуна, продовжуючи таким чином 
його робочий ресурс. Завдяки спеціальному матеріалу 
фільтр можна легко очистити шляхом прання в теплій 
воді, наприклад, використовуючи засіб STIHL Varioclean.

4   Антивібраційна система STIHL
  Завдяки амортизуючим елементам та пружинам  

зменшується передача коливань двигуна на руки  
користувача. Зменшення вібрації забезпечує  
комфортні умови роботи. 

5   Важіль газу з фіксатором
  Важіль газу можна зафіксувати в будь-якому положенні. 

Коротке натискання на важіль «  Стоп  » вимикає двигун. 
Після цього інструмент знову готовий до запуску.

Технології Комфорт

Комфортна робота 4

Зручне керування 5

Довгий ресурс  
роботи

3

Малошумна робота 2 Легкий запуск 1

BG 56

27,2 см3, 4,1 кг �. Оснащена економним двигуном 2-MIX, 
круглим соплом, зручною кришкою повітряного фільтра, 
що відкривається без інструменту, ергономічною ручкою 
керування із вбудованим важелем газу. Ця компактна, легка 
й потужна бензинова повітродувка швидко розчистить  
територію від опалого листя, гілок та скошеної трави –  
відмінний вибір для прибирання приватного господарства.

Артикул 4241 011 1738  u

� Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті

BG 50

27,2 см3, 3,6 кг �. Легка повітродувка для використання  
на прибудинковій території та у приватному секторі. Ручна 
бензинова повітродувка STIHL BG 50 вирізняється дуже  
високою питомою вагою. У ручку керування вбудовано  
важіль газу для плавного регулювання потужності повітря-
ного потоку. Оснащений суцільною видувною трубою із 
круглим соплом. 

Артикул 4229 011 1723  u

BG 86

27,2 см3, 4,4 кг �. Має потужний потік повітря для приби-
рання великих територій від листя, трави та свіжого снігу. 
Завдяки фільтру HD2 також підходить для використання у 
дуже пильних місцях. Із круглим та плоским соплом, антиві-
браційною системою, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, 
економним двигуном 2-MIX, важелем газу з фіксатором.

Артикул 4241 011 1740  u
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D = каталізатор �  Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті

BR 700

64,8 cм³, 10,8 кг �. Надзвичайно потужний повітродувний 
пристрій з високою видувною здатністю. Положення ручки 
та видувної труби налаштовується без будь-яких інструмен-
тів, із ефективною антивібраційною системою, двигуном 
4-МІХ®, що має приємне звучання. Ергономічне оформлення 
ранця з широкими лямками, фіксатор важеля газу із  
кнопкою «СТОП», ручка для перенесення.

Артикул 4282 200 0015  u

NEW
BR 350

63,3 см3, 10,1 кг �. Надійна повітродувка для професійного 
використання. Антивібраційна система STIHL, каталізатор, 
економний двигун 2-MIX, простий запуск, фіксатор  
важеля газу, зручна ручка.

Артикул 4244 011 1600  u

BR 200-D

27,2 см3, 5,8 кг �. Компактний та дуже легкий ранцевий  
повітродувний пристрій. Антивібраційна система STIHL,  
каталізатор, економний двигун 2-MIX, простий запуск,  
фіксатор важеля газу, зручна ручка.

Артикул 4241 011 1601  u

BR 550

64,8 см3, 9,9 кг �. Потужний повітродувний пристрій з  
регулюванням довжини сопла та двигуном 4-MIX®, що має 
приємне звучання. Призначений для використання на  
територіях, де потрібно уникати створення зайвого шуму. 
Антивібраційна система STIHL, ранцевий/нагрудний  
ремінь.

Артикул 4282 200 1612  u

BGA 45

Зручна акумуляторна повітродувка для очищення невеликих 
ділянок навколо будинку. Оснащена круглою видувною  
трубою, вбудованим акумулятором з індикатором заряду,  
настінним тримачем з функцією заряджання для практичного 
зберігання і одночасного заряджання пристрою, вага 2,0 кг �.  
Час зарядження акумулятора до 80 % – 210 хвилин, до 100 % –  
300 хвилин.

Артикул 4513 011 5900  u

� Вага включно з акумулятором � Вага без акумулятора

Акумуляторний  
повітродувний пристрій

  Ідеальний для безшумного  
прибирання навколо лікарень,  
шкіл, дитячих садочків

  Найтихіший повітродувний пристрій  
в асортименті

 Без кабелю та вихлопних газів 

Підібрати літій-іонний акумулятор  
та інше приладдя Ви можете в розділі на сторінці 8.

BGA 56

Ергономічно збалансований акумуляторний повітродувний 
пристрій видовженої форми майже не відчувається в руці  
під час роботи. Кругле сопло, ручка з м'яким покриттям,  
триступеневе регулювання довжини видувної труби для 
оптимального направлення повітряного потоку, вага 2,1 кг �.

BGA 56 без акумулятора, без зарядного пристрою
Артикул 4523 011 5900  u

NEW

NEW
У продажу  

з весни 2017!

BGA 85

Потужна акумуляторна повітродувка тиха та комфортна в 
керуванні. Оснащена круглою видувною трубою, 2-компо-
нентною ручкою з м'яким гумовим покриттям, із плавним 
регулюванням обертів, вага 3,2 кг �. Для особливо трива-
лих робіт без перерви на підзарядку пропонуємо вико-
ристовувати ранцевий акумулятор AR (див. стор. 22). 

BGA 85 без акумулятора, без зарядного пристрою
Артикул 4853 011 5903  u
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� Вага без кабелю

Комплект для  
переоснащення в 
садовий пилосос

Для переоснащення пові-
тродувного пристрою в  
садовий пилосос. Для  
BG 56 та BG 86.

Артикул 4241 700 2200

Комплект для  
переоснащення  
в садовий пилосос

Для переоснащення елек-
тричних повітродувних 
пристроїв у садовий пило-
сос. Для BGE 71 та BGE 81.

Артикул 4811 700 2201

Дворучна рукоятка

Розподіляє силу віддачі  
рівномірно на обидві руки. 
Особливо рекомендується 
при використанні вигнуто-
го сопла, для роботи з  
BR 350, BR 550 та BR 700.

Артикул 4282 790 1700

Нагрудний ремінь

Для більш комфортного  
носіння повітродувного 
пристрою. Для BR 200 D, 
BR 350 та BR 700.

Артикул 0000 790 7700

Комплект для  
чистки дахів

За допомогою комплекту 
труб загальною довжиною 
приблизно 3 м можна  
очистити водостічні жолоби 
від бруду та листя.  
Довжина 3 м, для BG 56, 
BG 66, BG 86, BGE 71 та 
BGE 81.

Артикул 4241 007 1003

Захисна решітка

Захисна решітка над всмок-
тувальним отвором запобі-
гає всмоктуванню листя, що 
крутиться у вихорі, без втра-
ти потужності (додаткове 
приладдя для моделей 
STIHL BR 380 та SR 420).

Артикул 4203 760 8100

Порада експерта  
STIHL:

Ви можете дуже просто переобладнати Ваш повітродувний 
пристрій у садовий пилосос, який під час всмоктування 
подрібнює листя та відправляє його у мішок. В ідеальному 
випадку подрібнене листя можна відразу використовувати 
як мульчу. Для такого переобладнання Вам знадобиться 
набір для переоснащення в садовий пилосос, який Ви 
знайдете на сторінці 127.

Електричні повітродувні 
пристрої

  Для домашнього господарства 

  Ідеальні для використання  
на присадибній ділянці 

  Дуже тихий робочий шум

  Потужна видувна дія

BGE 71

230 В, 1,1 кВт, 3,0 кг �. Надзвичайно тихий електричний 
повітродувний пристрій для роботи поблизу дому. Із  
плоским соплом, фіксатором кабелю, що запобігає його  
висмикуванню, додатково може бути переобладнаний у  
садовий пилосос за допомогою додаткового комплекту,  
що замовляється окремо.

Артикул 4811 011 1544  u

BGE 81

230 В, 1,4 кВт, 3,3 кг �. Легкий електричний повітродувний 
пристрій із низьким рівнем шуму і дуже потужним повітря-
ним потоком для очищення великих ділянок від листя або 
трави навколо будинку. Зручне керування однією рукою, із 
плоским соплом, фіксатором важеля газу, ручкою з м'яким 
покриттям, тримачем кабелю для надійної фіксації. За  
допомогою додаткового комплекту, який замовляється  
окремо, може бути переобладнаний у садовий пилосос.

Артикул 4811 011 1552  u

Приладдя до  
повітродувних пристроїв

  Для розширення можливостей  
використання

 Різні сопла

 Комплект для чистки дахів

 Ремені для комфортної роботи
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Ремінь для BGA 85

Ремінь для акумуляторної 
повітродувки BGA 85 за-
безпечить комфортне но-
сіння пристрою. Завдяки 
різноманітним кріпленням 
Ви зможете відрегулювати 
баланс пристрою залежно 
від того, з яким акумулято-
ром Ви працюєте – ранце-
вим (AR) чи звичайним 
(AP). Під час роботи з  
акумулятором AR Вам  
знадобиться додаткова  
накладка.

Артикул 4853 710 9000

Пом’якшуюча  
накладка

Із гачком для навішування 
ранцевих акумуляторів AR. 
Для більшого комфорту 
можна використовувати 
BGA 85 в поєднанні з  
ременем для навішування, 
таким чином під час роботи 
та коротких пауз Вам  
не знадобиться знімати  
повітродувний пристрій.

Артикул 4866 740 2500

Бензинові повітродувні пристрої

BG 50 4229 011 1723 u 27,2 – – 3,6 � 92 105 10,5 – 13 58 / – 700 / – 71 700 – –  / – – / – – –

BG 56 4241 011 1738 u 27,2 – – 4,1 � 90 104 7,5 2-MIX 13 60 / – 700 / – 71 / – 730 –  / – / – –

BG 86 4241 011 1740 u 27,2 – – 4,4 � 90 104 2,5 2-MIX 15 63 / 74 755 / 620 76 / 89 810  / – / – –

BR 200-D 4241 011 1601 u 27,2 – – 5,8 � 96 103 3,0 2-MIX 12 56 / – 680 / – 67 / – 800 –  / –  / – –

BR 350 4244 011 1600 u 63,3 – – 10,1 � 98 106 3,9 2-MIX 17 75 / – 740 / – 90 / – 1.150 –  /  / – –

BR 550 4282 200 1612 u 64,8 – – 9,9 � 98 108 1,6 4-MIX ® 27 94 / – 930 / – 113 / – 1.490 –  /  / – –

BR 700  NEW 4282 200 0015 u 64,8 – – 10,8 � 101 109 2,5 4-MIX ® 35 74 / – 1.550 / – 88 / – 1.860 –  /  / – –

Акумуляторний повітродувний пристрій

BGA 45  NEW У продажу  
з весни 2017! 4513 011 5900 u – 18 – 2,0 � 76 86 < 2,5 – 5 38 / – 420 / – 44 / – 500 – –  / – – / – – –

BGA 56  NEW 4523 011 5900 u – 36 – 2,1 � 79 91 < 2,5 – 9 45 / – 600 / – 54 / – 750 – –  / – – / – – –

BGA 85 4853 011 5903 u – 36 – 3,2 � 83 98 2,5 – 10 47 / – 665 / – 56 / – 845 – –  / – / – – –

Електричні повітродувні пристрої

BGE 71 4811 011 1544 u – 230 1,1 3,0 	 85 100 1,0 – 9 – / 58 – / 485 – / 70 670 – – – / – / – –

BGE 81 4811 011 1552 u – 230 1,4 3,3 	 89 103 4,1 – 12 – / 68 – / 565 – / 82 750 – – – / – / – –
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Вигнуте плоске сопло

4606 701 8301 BGA 85

Забезпечує більший радіус дії завдяки 
своїй формі, що направляє потік повітря 
паралельно до поверхні.

4203 701 8300 BR 350

4282 708 6340 BR 430, BR 500, BR 600

 NEW 4282 708 6304 BR 700

Кругле сопло

4282 708 6360 BR 430

Для ергономічної роботи без втоми.4282 708 6370 BR 500

 NEW 4282 708 6302 BR 700

 Серійно D = Каталізатор � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) � Без сопла � Вага без акумулятора
  Оснащується додатково (приладдя) � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 � Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті 	 Вага без кабелю

� Поєднання швидкості повітря з потоком повітря � Вага включно з акумуляторо128
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Бензинові та електричні 
садові пилососи й  
приладдя до них

  Для професійного використання  
та домашнього господарства

  Для збирання та подрібнення листя,  
гілок та трави

  Із комплектом для переобладнання  
в повітродувний пристрій
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Бензинові садові пилососи

SH 56 4241 011 0920 u 27,2 – – 5,2 � 94 105 8,5 / 7,5 2-MIX 710 45 –  / 

SH 86 4241 011 0922 u 27,2 – – 5,6 � 93 106 2,5 / 1,9 2-MIX 770 45  / 

Електричні садові пилососи

SHE 71 4811 011 0819 u – 230 1,1 4,1 � 85 101 1,2 / 0,8 – 580 45 – – – / – –

SHE 81 4811 011 0840 u – 230 1,4 4,5 � 88 103 5,6 / 2,6 – 650 45 – – – / –

 Серійно � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) �  Садовий пилосос можете бути переобладнано в повітродувку
 Оснащується додатково (приладдя) � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2

� Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті � Вага без кабелю

Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали Ви можете в розділі на сторінці 180.

SH 56

27,2 см3, 5,2 кг �. Дуже по-
тужний садовий пилосос. 
Ідеально підходить для 
прибирання середніх за 
площею територій. Із плав-
ним регулюванням обертів, 
із круглим соплом для пе-
реоснащення у повітродувку, 
економним двигуном 2-MIX.

Артикул 4241 011 0920 u

SHE 71

230 В, 1,1 кВт, 4,1 кг �.  
Малошумний електричний 
садовий пилосос. Опти-
мально підходить для робіт 
біля будинку. Серійно осна-
щений насадкою для вико-
ристання як повітродувний 
пристрій.

Артикул 4811 011 0819 u

SHE 81

230 В, 1,4 кВт, 4,5 кг �.  
Потужний та малошумний 
електричний садовий пило-
сос. Серійно оснащений ве-
ликим текстильним мішком 
на блискавці, плавним  
регулюванням обертів,  
фіксатором важеля газу, 
ручкою з м'яким покриттям. 
У комплекті з видувною  
трубою для переоснащення 
у повітродувний пристрій.

Артикул 4811 011 0840 u

SH 86

27,2 см3, 5,6 кг �. Дуже по-
тужний садовий пилосос. 
Ідеально підходить для 
прибирання великих тери-
торій. Плавне регулювання 
обертів, пускова ручка 
STIHL ElastoStart, антиві-
браційна система STIHL, 
економний двигун 2-MIX, 
фільтр HD2. Серійно з  
круглим та плоским соплом 
для переоснащення у  
повітродувку. Фіксатором 
важеля газу та ручкою з 
м'яким покриттям.

Артикул 4241 011 0922 u

Мішок із тканини, що 
не пропускає пил

Вміст 45л. Для використан-
ня в місцях з підвищеним 
вмістом пилу. Для SH 56  
та SH 86.

Артикул 4229 708 9701 u

Комплект для  
чистки дахів

За допомогою труби  
довжиною приблизно 3 м 
можна очистити водостічні 
жолоби від бруду та листя. 
Довжина труби 3 м, для  
SH 56, SH 86, SHE 71 та 
SHE 81.

Артикул 4241 007 1003 u

Вигнуте плоске  
сопло

Для SH 56, SH 86, SHE 71 
та SHE 81.

Артикул 4241 708 6302 u
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Підмітальні пристрої

  Для приватного та професійного  
використання 

  Для очищення доріжок, стоянок  
або під’їзних шляхів

  Підмітають крупний, дрібний,  
важкий та вологий бруд 

  З ефективною системою підмітання 
STIHL MultiClean та MultiClean PLUS

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають 
однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці 
йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості  
наведено у довіднику «Детально про технології STIHL»  
на сторінці 238 та на сайті www.stihl.ua. 

1   Ущільнювач та повітряний фільтр
  Рухомий ущільнювач та два повітряних фільтри з піноматері-

алу затримають під час підмітання найдрібніші часточки пилу.

2   Підмітальна система STIHL MultiClean
  Дві щітки піднімають різні види сміття і переміщують їх ві-

дразу в контейнер. Навіть важкий та вологий бруд, бляшан-
ки з-під напоїв або пластикові пляшки не є проблемою.  
З додатковим підмітальним валиком, що є в системі STIHL 
MultiClean PLUS, навіть найдрібніший бруд, пил чи пісок не 
залишаться осторонь. Завдяки тому, що бруд та сміття пі-
діймається перед щітками, нічого не застряє під підміталь-
ним пристроєм, а відразу потрапляє в контейнер.

3   Зносостійкі матеріали
  Щетинки на щітках виготовлені з надзвичайно зносостій- 

кого нейлону, який багато років не потребуватиме заміни.

4   Практичний контейнер для сміття
  Особливо великий контейнер вбирає багато сміття, але 

не займає при цьому багато місця. Завдяки надійному 
кріпленню контейнера, підмітальний пристрій можна 
транспортувати або зберігати в будь-якому положенні. 
Навіть, якщо Ви поставите його на бік, сміття при цьому 
не висипатиметься з контейнера.

5   Центральне налаштування висоти та притискач щіток
  Завдяки центральному налаштуванню висоти підміталь-

ний пристрій можна припасувати до будь-якої поверхні 
або розмірам сміття. Виступаючі з боків щітки та при-
тискач щіток забезпечить якісне підмітання навіть 
вздовж стін та бордюрів.

6   Надійність та ергономіка
  Низька вага, надійний привід з оптимізованим центром 

ваги та ергономічне оформлення ручки керування забез-
печать легке та приємне керування підмітальним при-
строєм. Для транспортування ручка легко знімається.

Легке керування 6

Точне  
налаштування

5

Зносостійкі  
матеріали

3

2 Для різноманітних  
завдань

1 Підмітання  
без пилу

Практичний  
контейнер  
для сміття

4

Технології Комфорт

KG 770

Об'єм контейнера 50 л, ширина підмітання 77 см,  
13,0 кг. Для підмітання без пилу поверхонь із твердим по-
криттям, як у приміщенні, так і зовні. Підмітальна система 
STIHL MultiClean PLUS, із 8-ступеневим центральним нала-
штуванням висоти. Щітки, що виступають з обох боків, та 
притискач забезпечать чистоту по краям і вздовж бордюрів. 
Місткий контейнер для сміття на 50 л оснащено ручками 
для зручного очищення. Ергономічне оформлення ручки ке-
рування з регулюванням по висоті у 2-х положеннях, бокові 
напрямні ролики. Зносостійкі нейлонові щітки. Ідеально під-
ходить для приміщень, наприклад, складів, ангарів, гаражів.

Артикул 4860 019 4706  u

KG 550

Об'єм контейнера 25 л, ширина підмітання 55 см,  
6,0 кг. Надійний підмітальний пристрій із двома дисковими 
щітками для підмітання поверхонь із твердим покриттям. 
Місткий контейнер дуже легко очищується від сміття за  
допомогою зручних ручок. Із підмітальною системою  
STIHL MultiClean, 8-ступеневим центральним налаштуван-
ням висоти, боковими напрямними роликами, зносостійки-
ми нейлоновими щітками. STIHL KG 550 швидко та ретель-
но підмітає бетонні, асфальтовані та брущаті поверхні. 
Щітки, що виступають з обох боків, дбають про чистоту  
навіть у кутках, по краям і вздовж бордюрів.

Артикул 4886 019 4700  u
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Підібрати літій-іонний акумулятор та інше приладдя Ви можете в розділі на сторінці 8.

Пристрої для прибирання

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають 
однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці 
йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведе-
но у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 
238 та на сайті www.stihl.ua. 

1   Регулювання тиску та кількості води
  Механізм регулювання кількості води та робочого  

тиску в насосі дуже зручно розташований на мийці. У  
порівнянні з регулюванням на пістолеті (рекомендується 
тільки для короткочасного регулювання тиску) у цьому 
випадку значно скорочуються витрати електроенергії.

2    Відключення двигуна
  Після відключення пістолета електродвигун на всіх  

мийках вимикається автоматично. Пристрій знаходиться  
в режимі очікування. На пристроях, що додатково  
оснащено автоматикою відключення двигуна, після  
відключення пістолета двигун продовжує працювати ще 
близько 20 сек, до того як пристрій перейде в режим 
очікування. Це зменшує кількість циклів включення та 
відключення пристрою та подовжує термін його служби.

3     Низькооборотний двигун із латунним  
насосом та керамічними поршнями

  Завдяки збільшеному об'єму циліндра насоса, низько-
оборотний двигун здійснює менше обертів. Це збільшує 
інтервали між сервісним обслуговуванням двигуна і  
насоса, одночасно знижуючи рівень шуму. Керамічні  
поршні зменшують знос до мінімуму і подовжують  
робочий ресурс насоса.

4   Дві ємності для миючого засобу
  Дві окремі ємності дають змогу використовувати різні 

миючі засоби. Переключення подачі засобу з одного чи 
іншого бака відбувається за допомогою поворотного  
перемикача.

5   Професійне оформлення розпилювальної трубки
  Комфортне оформлення розпилювальної трубки розра-

ховане на тривалу експлуатацію. Ергономічний дизайн 
зменшує силу віддачі струменю. Легка заміна приладдя 
та розпилювальної трубки завдяки спеціальному з'єд-
нанню.

6    Складна ручка
  За допомогою двох зручних фіксаторів ручка дуже  

швидко складається. 

КомфортТехнології

Комфортна робота 5 6 Зручне перевезення

4 Завжди необхідний 
миючий засіб

1 Енергозберігаюча 
експлуатація

2 Низький  
рівень зносу

Збільшений  
робочий ресурс

3

Підмітальні пристрої

KG 550 4886 019 4700 u 55 25 6 300 MultiClean – – – – – – –/– / / /

KG 770 4860 019 4701 u 77 50 13,0 1.500
MultiClean 
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Мийки компакт-класу  
для холодної води

  Для наведення чистоти навколо будинку, 
для миття автомобіля�

  Для миття садових меблів, сходів,  
доріжок та терас 

  Маневрені, зручні та компактні 

 Легко транспортувати та переносити

Мийки середнього класу 
потужності

  Для вибагливих та професійних  
користувачів 

  Для будь-яких завдань з прибирання,  
наприклад, на подвір'ї, у гаражі або  
майстерні 

  Робочий тиск до 150 бар допоможе  
позбутися навіть стійкого бруду

Необхідне приладдя Ви можете підібрати на сторінці 139.

RE 109

10 – 110 бар, 440 л/год,  
17,7 кг. Мийка високого 
тиску для ергономічної  
роботи. Алюмінієва теле-
скопічна ручка, роторна  
та плоска форсунки, що  
надійно зберігаються під 
передньою відкидною 
кришкою, штепсельне з'єд-
нання форсунки з пістоле-
том, поворотний тримач 
електрокабелю, з ємністю 
для миючого засобу, що  
накручується на форсунку 
та додається до струменю. 
Шарнірне з'єднання шланга 
з пістолетом запобігає 
його скручуванню під  
час роботи. Із пластиковим 
шлангом високого тиску  
в текстильній обмотці,  
довжина 7 м.

Артикул 4776 012 4510 u

�   Під час використання мийок високого тиску дотримуйтесь законодавчих норм щодо утилізації стічних вод.

RE 88

10 – 100 бар, 520 л/год, 
8,9 кг. Легка та компактна 
мийка для використання у 
домашньому господарстві. 
Із роторною та плоскою 
форсункою, відділенням 
для зберігання приладдя 
на корпусі, з ємністю для  
миючого засобу. Із пласти-
ковим шлангом високого 
тиску, в текстильній обмот-
ці, довжина 6 м.

Артикул 4787 012 4506 u

RE 98

10 – 110 бар, 440 л/год,  
16,2 кг. Мийка для домаш-
нього господарства з мало-
шумним, індукційним двигу-
ном, що характеризується 
високою зносостійкістю.  
Із роторною та плоскою 
форсункою, відділенням  
для зберігання приладдя  
на корпусі, з ємністю для 
миючого засобу. Із пласти-
ковим шлангом високого 
тиску в текстильній обмотці, 
довжина 6 м.

Артикул 4775 012 4501 u

RE 119

10 – 125 бар, 500 л/год,  
19,2 кг. Компактна мийка  
з ергономічними деталями 
оснащення. Для більш ком-
фортної роботи оснащена 
алюмінієвою ручкою для 
транспортування, збільше-
ним радіусом коліс, алюмі-
нієвою телескопічною руч-
кою, відкидною передньою 
кришкою для зберігання 
форсунок. Шарнірне з'єд-
нання шланга з пістолетом 
запобігає його скручуван-
ню під час роботи. Гумовий 
шланг високого тиску, ар-
мований сталлю, довжина 
8 м.

Артикул 4777 012 4506 u

RE 129 PLUS

10 – 135 бар, 500 л/год,  
20,0 кг. Мийка з макси-
мально комфортним  
оснащенням та більшою 
потужністю. Із барабаном 
для 9-метрового армовано-
го сталлю шланга високого 
тиску. Серійно з насадкою 
для додавання миючої рі-
дини, поворотним трима-
чем електрокабелю, відді-
ленням для зберігання 
форсунок та швидким під-
ключенням шланга до мий-
ки. Із роторною та плоскою 
форсунками.

Артикул 4778 012 4505 u

136 137

7 7

Пристрої для прибирання



Приладдя до мийок  
RE 88 – RE 163

  Для розширення можливостей  
використання

  Різноманітні рішення  
для полегшення роботи 

  Приладдя для спеціальних  
завдань

�  Рекомендовано для RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 та RE 129 PLUS:  
використання в поєднанні з подовжувачем розпилювальної  
трубки (Артикул 4900 500 0303)

RE 143

10 – 140 бар, 610 л/год,  
26,2 кг. Потужна та ком-
пактна мийка високого 
тиску допоможе позбутися 
найстійкішого бруду  
на подвір'ї, у гаражі або 
майстерні. Серійно з  
роторною та плоскою  
форсунками, що зручно 
зберігаються під пере-
дньою відкидною кришкою. 
Оснащена алюмінієвою  
телескопічною ручкою, 
практичною ручкою для 
транспортування, регуля-
тором тиску та кількості 
води, манометром, розта-
шованим у центрі корпуса. 
Шарнірне з'єднання шлан-
га з пістолетом запобігати-
ме перекручуванню шлан-
га, а система дозування 
миючого засобу дозволить 
витрачати його саме стільки, 
скільки потрібно для  
відповідного завдання.

Артикул 4768 012 4515 u

RE 163

10 – 150 бар, 650 л/год,  
26,4 кг. Витривала мийка 
для вибагливих користува-
чів та найскладніших за-
бруднень. Алюмінієва теле-
скопічна ручка, відкидна 
передня кришка для збері-
гання форсунок, латунна  
голівка насоса, зносостійкі 
поршні з керамічним по-
криттям, регулювання тиску 
та кількості води, манометр, 
бак для миючого засобу та 
дозувальна система для 
миючого засобу, швид-
коз’ємна муфта на виході ви-
сокого тиску. 

Артикул 4769 012 4510 u

Миюча щітка

Щітка для миття  
поверхонь 
Ширина 280 мм. Для миття 
чутливих поверхонь. Із  
гумовими смужками, висо-
конапірною форсункою, 
для RE 88 – RE 129 PLUS.

Артикул 4900 500 6000

Щітки для миття по-
верхонь

RA 82  
Для швидкого миття гори-
зонтальних поверхонь без 
розбризкування води.  
RE 88 – RE 129 PLUS.

Артикул 4900 500 3903

Набір для миття 
Для чищення важкодоступ-
них місць. Складається з 
плоскої форсунки, щітки 
для миття поверхонь та  
кутової форсунки (90°). 
Для RE 88 – RE 129 PLUS.

Артикул 4900 500 6100

Миюча щітка 
Універсальна щітка. Для  
RE 143 – RE 163. 

Артикул 4900 500 3003

Роторна щітка 
Ø 160 мм. Фланець щітки, 
що обертається, робочий 
кут регулюється. Для  
RE 88 – RE 163 �.

Артикул 4900 500 5900

Розпилювальні  
трубки

кутова 
470 мм з форсункою. Для 
чищення важкодоступних 
місць. Із регулюванням 
тиску для чутливих  
поверхонь. Для  
RE 88 – RE 163 �. 
Артикул 4900 500 1902

Довга, зігнута 
1.080 мм з форсункою.  
Підходить для очищення 
важкодоступних місць.  
Для RE 88 – RE 163.

Артикул 4900 500 1903

RA 101  
Для швидкого прибирання 
горизонтальних та верти-
кальних поверхонь без 
розбризкування води  
довкола. З подовжувачем 
розпилювальної трубки, 
для RE 88 – RE 163.

Артикул 4900 500 3902
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�  Рекомендовано для RE 109 та RE 119: у поєднанні з тримачем шланга (Артикул 4900 501 2001) плаский шланг 
із касетою може зберігатися безпосередньо на інструменті. Максимальна температура води на вході 20°

�  Подовжувач шланга високого тиску не намотується на барабан
�  Підключити очищувач під високим тиском лише з клапаном  

зворотного потоку до системи питної води

Піноутворювач

Ефективне очищення  
піною. Можливе налашту-
вання струменя води для 
вертикального і горизон-
тального чищення, регу-
льований робочий кут,  
кнопка дозування для кон-
центрації миючого засобу, 
1-літрова пляшка із вели-
ким отвором для напов-
нення. Призначена для  
мийок RE 88 – RE 163.

Артикул 4915 500 9600

Текстильний плоский 
шланг із касетою

Довжина 12 м. Легкий та 
більш гнучкий шланг низь-
кого тиску з касетою для 
легкого змотування та  
розмотування шлангу. Для 
компактного зберігання на 
мийках RE 109 – RE 163 �.

Артикул 4900 500 8600

Подовжувачі  
напірних шлангів�

Для збільшення радіусу дії 
мийки. Доступні в різній 
обмотці.

Текстильна обмотка, 7 м   
(з гвинтовою різьбою) 
для RE 88 – RE 119
Артикул 4900 500 8200

Армований сталлю, 7 м  
(із швидким з'єднанням)  
для RE 88 – RE 163
Артикул 4900 500 8211

Армований сталлю,  
10 м (із швидким з'єднанням)  
для RE 88 – RE 163
Артикул 4900 500 8212

Армований сталлю,  
20 м (із швидким з'єднанням)  
для RE 143 – RE 163
Артикул 4900 500 8213

Запобіжник від зво-
ротного потрапляння 
води із муфтою 3/4" �

Запобігає зворотному  
потраплянню води із  
миючого пристрою у  
водопровід чи резервуар 
із питною водою. Для  
RE 88 – RE 163.

Артикул 4900 500 5700

Комплект для  
всмоктування

Довжина 3 м. Для безна-
пірної подачі води з будь-
яких водойм, наприклад, 
дощових бочок і цистерн. 
Зі всмоктувальним комп-
лектом рекомендовано  
використовувати водяний 
фільтр. Для RE 88 – RE 163.

Артикул 4900 500 0500

Піскоструминна  
насадка

Для чистки кам'яних стін 
або металевих поверхонь. 
Найкращі результати дося-
гаються із гранулятом для 
розпилення STIHL SB 90. 
Для RE 88 – RE 163.

Артикул 4900 500 1801

Комплект для  
чищення труб

Довжина 15 м. Підходить 
для чищення труб із малим 
діаметром. Із форсункою, 
підходить для мийок для 
RE 88 – RE 163.

Артикул 4900 500 8000

Фільтр для води

Захищає насос від бруду, 
що може міститись у воді, 
3/4". Для RE 88 – RE 163.

Артикул 4900 500 5401

Подовжувач кабелю

Довжина 15 м, не вбирає 
мастило. Стійкий до  
високих навантажень  
та частого використання, 
для RE 88 – RE 163.

Артикул 0000 881 5415

Подовжувач розпи-
лювальної трубки 

Довжина 410 мм. Для  
RE 88 – RE 163 для моде-
лей випуску з 2007 року.

Артикул 4900 500 0303

Подовжувачі
напірних шлангів �

Для збільшення радіусу  
діїмийки. Із муфтою  
швидкого монтажу. 

7 м, текстильна обмотка  
для RE 88 – RE 129 PLUS
Артикул 4915 500 0829

9 м, армований сталлю  
для RE 88 – RE 163 PLUS
Артикул 4915 500 0836

Миючі засоби для  
використання з мийками 
високого тиску

  Ідеально підходять для використання із 
мийками високого тиску STIHL 

  Оптимальний миючий засіб для 
будь-якого завдання

Автомобільний  
шампунь CC 30

1л. Видаляє всі типові  
забруднення автомобіля: 
бруд, сіль, залишки комах.
Містить воскові компонен-
ти для блиску та тривалого 
брудо- та водовідштовхую-
чого ефекту. 

Артикул 0797 010 2047 u

Універсальний  
концентрат CB 90

1 л. Підходить для миття 
всіх твердих поверхонь: 
пластик, каміння, скло, ме-
тал, лак. Не містить воску.

Артикул 0797 010 2046 u

SG 11 PLUS

Ручний обприскувач об'є-
мом 1,5л, максимальним 
тиском 3 бар, спеціальне 
ущільнення з матеріалу 
Viton® дозволяє використо-
вувати SG 11 PLUS як з 
миючимим засобами, так  
і з агресивними рідкими 
засобами, наприклад,  
розчинники із рівнем  
рН 7 – 14. Для збільшення 
робочого ресурсу перед-
бачено спеціальний захис-
ний елемент для насосу.

Артикул 4255 019 4912 u
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Потрібне приладдя Ви можете підібрати на сторінці 143. 

 Мийки професійного  
класу

   Для сільського, комунального  
господарства, будівництва та  
автомийок 

  Для застарілого стійкого бруду  
в щоденному використанні

  Зносостійкий двигун

  Першокласна ергономіка  
та різноманітне додаткове  
оснащення

RE 462 PLUS

35 – 220 бар, 1.130 л/год,  
83,0 кг. Кращий в своєму 
класі ШТІЛЬ з найкращою 
продуктивністю, призначе-
ний для особливо тривало-
го терміну служби і з ПЛЮ-
СОМ для досягнення 
комфорту. Барабан з 20 м 
шлангу високого тиску, що 
армований сталлю, друга 
сталева труба з роторним 
соплом, міцна конструкція 
насоса, тверді керамічні по-
ршні, два контейнери для 
миючого засобу для універ-
сального очищення за до-
помогою кнопки переми-
кання, складний штовхач 
для зручного транспорту-
вання, схема відстеження 
за двигуном.

Артикул 4780 012 4501 u

RE 232

145 бар, 660 л/год, 36,0 кг.  
Ідеальна мийка професійно-
го класу. Ергономічна про-
фесійна розпилювальна 
трубка STIHL, 10-метровий 
армований сталлю шланг 
високого тиску, система зо-
внішнього всмоктування та 
дозування миючого засобу, 
поворотний тримач кабелю 
живлення з фіксатором, 
зручна ручка пістолету. 

Артикул 4788 012 4500 u

RE 362

35 – 180 бар, 1.080 л/год,  
72,0 кг. Професійна мийка 
для щоденних навантажень 
та стійкого бруду. Латунна  
головка насоса, керамічні 
поршні, регулювання тиску 
та кількості води, манометр, 
дозувальна система миючо-
го засобу, 2 ємності для  
миючого засобу на 2,5 л, пе-
реключення подачі миючого 
засобу між баками однією 
кнопкою, складна ручка, 
низькооборотний двигун,  
10 м армований сталлю 
шланг високого тиску,  
поворотний тримач електро-
кабелю з фіксатором.

Артикул 4780 012 4510 u

Приладдя до мийок 
RE 232 – RE 462 PLUS

  Для обладнання професійних  
мийок 

  Спеціальні форсунки, щітки та 
інше приладдя для спеціальних 
завдань

Щітка для миття  
поверхонь � 
250 мм ширина. Легка 
установка на прямих сталь-
них трубах, натуральна ще-
тина, для RE 232 – RE 462 
ПЛЮС.

Артикул 4900 500 3011

Піноутворювач

Ефективне очищення  
піною. Можливе налашту-
вання струменя води для 
вертикального і горизон-
тального чищення, регу-
льований робочий кут,  
кнопка дозування для  
концентрації миючого  
засобу, 1-літрова пляшка  
із великим отвором для  
наповнення. Призначена 
для мийок RE 232 –  
RE 462 PLUS.

Артикул 4925 500 9600

Миюча щітка

Роторна щітка 
Професійне оснащення, 
рухомий фланець щітки. 
Робочий кут регулюється, 
із натуральною щетиною. 
Для RE 232 – RE 462 PLUS.

із швидким з'єднанням

Артикул 4925 500 5900

� Разом із розпилювальною трубою
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� Рекомендоване використання захисного ковпачка для форсунки � Подовжувач шланга високого тиску не намотується на барабан

Розпилювальні  
трубки

Пряма, без форсунки�.  
Для RE 232 – RE 462 PLUS.

Довжина 350 мм
(з гвинтовим з'єднанням)  
Артикул 4925 500 0900

Довжина 2.500 мм
(з гвинтовим з'єднанням)
Артикул 4925 500 0948
(із швидким з'єднанням)
Артикул 4925 500 0964

Кутовий, без форсунки�.  
Довжина 1.070 мм. Для  
RE 232 – RE 462 PLUS.

(із швидким з'єднанням)
Артикул 4925 500 1900

Порада експерта STIHL:

В комплект серійної поставки наших професійних мийок  
входить форсунка високого тиску 30°. За допомогою відповід-
них аксесуарів Ви можете оптимізувати можливості викори-
стання Вашого інструменту. Наприклад, для прибирання вели-
ких поверхонь ефективніше використовувати форсунку 60°. 
Для важкодоступних місць доцільно використовувати  
вигнуту розпилювальну трубку. 

Розпилювальна 
трубка з роторною 
форсункою

Пряма. Струмінь високої 
швидкості, для застарілих 
та стійких забруднень, для 
великих поверхонь, зі 
швидким з'єднанням. 

W12 040  
для RE 232 
(з гвинтовим з'єднанням)
Артикул 4900 500 1640

(із швидким з'єднанням)
Артикул 4925 500 8304

W12 045  
для RE 661 PLUS 
(з гвинтовим з'єднанням)
Артикул 4900 500 1660

(із швидким з'єднанням)
Артикул 4925 500 8305 

W12 050  
для RE 281, RE 281 PLUS 
(з гвинтовим з'єднанням)
Артикул 4925 500 1605

(із швидким з'єднанням)
Артикул 4925 500 8306

W11 060  
для RE 362, RE 362 PLUS,  
RE 461 PLUS 
(з гвинтовим з'єднанням)
Артикул 4900 500 1661

(із швидким з'єднанням)
Артикул 4925 500 8301

W11 065  
для RE 361, RE 361 PLUS  
(з гвинтовим з'єднанням)
Артикул 4900 500 1628

(із швидким з'єднанням)
Артикул 4925 500 8302

W11 080  
для RE 471 PLUS  
(з гвинтовим з'єднанням)
Артикул 4900 500 1680

(із швидким з'єднанням)
Артикул 4925 500 8303

Форсунки

Плоска форсунка 
Кут струменя 30°, універ-
сальна форсунка для всіх 
видів миття.

Розмір форсунки 2504  
для RE 232 RE 271,  
RE 271 PLUS, RE 581 PLUS
Артикул 4900 502 1029

Розмір форсунки 25045 
для RE 661 PLUS
Артикул 4900 502 1030

Розмір форсунки 2505  
для RE 281, RE 281 PLUS
Артикул 4900 502 1031

Розмір форсунки 25055  
для RE 462, RE 462 PLUS
Артикул 4900 502 1032

Розмір форсунки 2506  
для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул 4900 502 1033

Розмір форсунки 25065  
для RE 361, RE 361 PLUS
Артикул 4900 502 1034

Розмір форсунки 2508  
для RE 471 PLUS
Артикул 4900 502 1036

Плоска форсунка 
Кут струменя 60°, для  
чутливих поверхонь.

Розмір форсунки 5006  
для RE 232, RE 271,  
RE 271 PLUS, RE 281,  
RE 281 PLUS, RE 462,  
RE 462 PLUS, RE 581 PLUS,  
RE 661 PLUS
Артикул 4900 502 1060

Розмір форсунки 5007  
для RE 361, RE 361 PLUS,   
RE 362, RE 362 PLUS
Артикул 4900 502 1061

Розмір форсунки 5008  
для RE 471 PLUS 
Артикул 4900 502 1062

30°

60°

Захисний ковпачок 
для форсунки

Захисний ковпачок для 
форсунки 
Захищає форсунку високо-
го тиску від механічних по-
шкоджень. Надійно кріпить-
ся разом із форсункою, для 
RE 271 – RE 462 PLUS.

Артикул 4900 502 0900

Роторна форсунка 
(турбофорсунка, 
форсунка для бруду)

Для особливо стійких за-
бруднень, для великих по-
верхонь. Струмінь високої 
швидкості, для застарілих 
та стійких забруднень, для 
великих поверхонь

W12 040  
для RE 232, RE 271 PLUS,  
RE 581, RE 581 PLUS
Артикул 4900 500 1641

W12 045  
для RE 661 PLUS
Артикул 4900 500 1645

W11 060  
для RE 362, RE 362 PLUS,  
RE 461 PLUS
Артикул 4900 500 1662

W11 065  
для RE 361, RE 361 PLUS
Артикул 4900 500 1665

W11 080  
для RE 471 PLUS
Артикул 4900 500 1681

W12 W11

Адаптер гвинтова  
різьба/швидке  
з'єднання

Адаптер для підключення 
розпилювальної трубки 
або приладдя із різьбою  
до нових розпилювальних 
насадок зі швидкоз'ємною 
муфтою.

Артикул 4925 500 6700

Комплект для  
всмоктування

Довжина 3 м, 3/4". Профе-
сійне оснащення. Рекомен-
довано використовувати 
водяний фільтр. Для 
RE 232 – RE 462 PLUS.

Артикул 4925 500 0500

Адаптер для шлангів  
високого тиску 
Для під'єднання шлангів  
високого тиску. 

M24 x 1,5 
для RE 232 – RE 282 PLUS
Артикул 4925 503 0800

M27 x 1,5 
для RE 362 – RE 462 PLUS
Артикул 4925 503 1205

Подовжувачі  
напірних шлангів�

Для збільшення радіусу дії 
мийки. Використовувати 
 разом із адаптером. Зміц-
нений, армований тсаллю 
шланг. 

DN 06, M24 x 1,5, 
для RE 230 – RE 282 PLUS.

Довжина 10 м
Артикул 4925 500 0840

Довжина 20 м
Артикул 4925 500 0841

Подовжувачі  
напірних шлангів�

DN 08, M27 x 1,5, 
для RE 362 – RE 462 PLUS.

Довжина 10 м
Артикул 4925 500 0842

Довжина 15 м
Артикул 4925 500 0843

Довжина 20 м
Артикул 4925 500 0844

Піскоструминна  
насадка

Вимиває стіни від бруду, 
металеві вироби від фарби 
та іржі. Швидке з'єднання, 
наприклад, для грануляту 
STIHL SB 90.

Розмір форсункиe 06  
для RE 461 PLUS,  
RE 462 PLUS
(із швидким з'єднанням)
Артикул 4925 500 1801

Запобіжник від зво-
ротного потрапляння 
води, вкл. із муфтою 
3/4" �

Запобігає зворотньому  
потраплянню води із  
миючого пристрою у  
водопровід чи резервуар  
із питною водою, для  
RE 362 – RE 462 PLUS.

Артикул 4900 500 5701

Фільтр для води

3/4". Захищає насос від 
бруду, що може міститись  
у воді, для RE 362 –  
RE 462 PLUS.

Артикул 4900 500 5401

Фільтр для води

3/4". Захищає насос від 
бруду, що може міститись  
у воді, для RE 232 –  
RE 282 PLUS. 

Артикул 4900 500 5405

Запобіжник від зво-
ротного потрапляння 
води, вкл. із  
муфтою 3/4" �

Запобігає зворотньому  
потраплянню води із  
миючого пристрою у  
водопровід чи резервуар  
із питною водою, для  
RE 232 – RE 282 PLUS.

Артикул 4900 500 5700
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Мийки для холодної води компакт-класу �

RE 88 4787 012 4500 u 10 – 100 120 350 520 40 8,9 1,7 78,0 90,5 < 2,5 5 230/1~/50 18.000 – 6 �  / – / – – / – – – – – – – – – – – –  / –

RE 98 4775 012 4505 u 10 – 110 120 380 440 40 16,2 1,7 70,1 82,9 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 – 6 �  / – / – – / – – – – – – – – – – – –  / –

RE 109 4776 012 4500 u 10 – 110 120 380 440 40 17,7 1,7 68,3 81,1 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 – 7 �  / – / – – / – – – – – – –  / –

RE 119 4777 012 4500 u 10 – 125 140 400 500 60 19,2 2,1 67,0 79,8 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 – 8  / – / – – / – – – – – –  / –

RE 129 PLUS 4778 012 4500 u 10 – 135 150 420 500 60 20,0 2,3 70,7 83,5 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 – 9  / – / – – / – – – – – –  / –

 Мийки високого тиску середнього класу потужності �

RE 143 4768 012 4512 u 10 – 140 150 540 610 60 26,2 2,9 71,7 84,8 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 2 9 – /  / –  / – – – –  / –

RE 163 4769 012 4508 u 10 – 150 160 570 650 60 26,4 3,3 � 73,5 86,6 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 2 9 – /  /  / – – – – – –  / –

Мийки професійного класу �

RE 232 4788 012 4500 u 145 200 590 660 60 36,0 3,3 � 75,7 89,9 < 1,5 5 230/1~/50 2.800 – 10 – /  / – – / – – – – – – – – – – – / 

RE 362 4780 012 4510 u 35 – 180 – 1.000 1.080 60 72,0 6,3 � 76,0 87,5 < 2,5 5 400/3~/50 1.450 2,5 + 2,5 10 – /  /  / – – – – – – – – – – / 

RE 462 PLUS 4780 012 4501 u 35 – 220 – 1.050 1.130 60 83,0 7,4 � 75,0 86,5 < 2,5 5 400/3~/50 1.450 2,5 + 2,5 20 – /  /  / – – – – – – – / 
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 Серійно � Максимально допустимий тиск води в системі �  K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2, із плоскою форсункою
  Оснащується додатково (приладдя) � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 1,5 дБ(A) �  Будь ласка, під час експлуатації мийок високого тиску дотримуйтесь  

місцевого законодавства щодо утилізації стічних вод

� В поєднанні із текстильним пласким шлангом максимальна температура води, що подається = 20 °C � Текстильна обмотка
�  Мережа електропостачання в місці використання мийки має бути розрахована на таку потужність
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Пилососи для сухого та 
вологого прибирання

  Для професійного використання  
в майстернях, у клінінгових компаніях,  
у промисловості

  Підходить для прибирання сухого  
та мокрого бруду

  Широкий асортимент високоякісного 
приладдя

Необхідне приладдя Ви можете підібрати на сторінці 150. Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають 
однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці 
йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведе-
но у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 
238 та на сайті www.stihl.ua.

1  Автоматика відключення
  Завдяки автоматичному відключенню пилосос працює 

ще деякий час після від’єднання від мережі. Це дає  
можливість прибрати залишки бруду та пилу в середині 
шланга.

2  Багатоступенева система фільтрації
  Завдяки багатоступеневій фільтрації досягається  

ефективне очищення. Використання миючого  
фільтру є гігієнічним, заощадливим та бережливим  
до навколишнього середовища.

3  Вбудоване відділення для зберігання приладдя
  Із кріпленням для всмоктувального шланга та тримачем 

електрокабелю. Для компактного та зручного зберігання 
приладдя.

4   Автоматика включення та розетка для  
електроінструмента (E)

  Можливість прямого підключення ручного електроін-
струменту до пилососа дає Вам додатковий комфорт. 
Пилосос автоматично вмикається та вимикається через 
підключений до нього електроінструмент, наприклад, 
дриль або лобзик.

5  Очищення фільтру
  Завжди оптимальна потужність завдяки простому  

та швидкому очищенню фільтрувальних елементів.

6  Регулювання кількості обертів
  Для плавного регулювання потужності всмоктування.

Технології Комфорт

Просте очищення 
фільтру

5

3 Все під рукою

2 Ефективна система  
фільтрації

6 Регульована  
потужність  
всмоктування

Комфортна  
робота

4

Механізм  
самоочищення

1

SE 62

1,4 кВт, 210 мбар, 3.600 л/хв. Пил, бруд та рідина приби-
раються швидко та легко – як у приміщенні, так і надворі. 
На вибір сухе та вологе прибирання, із функцією очищення 
фільтру, алюмінієвою всмоктувальною трубою та роликами 
з фіксатором. Із вбудованим тримачем для приладдя.  
Довжина шланга 2,5 м. Із щілинною, універсальною та  
підлоговою насадками.

Артикул 4758 012 4400  u

E = автоматика відключення / розетка

SE 62 E

1,4 кВт, 210 мбар, 3.600 л/хв. Зручний та практичний  
пилосос для сухого та вологого прибирання з автоматичним 
включенням та розеткою для підключення електроінстру-
менту (E). Пилосос автоматично вмикається та вимикається 
через підключений до нього електроінструмент. З функцією 
очищення фільтру, телескопічною всмоктувальною трубою 
та насадкою для підлоги з переключенням режимів. Із вбу-
дованим тримачем для приладдя. Довжина шланга 3,5 м.  
Із щілинною, універсальною та підлоговою насадками, 
адаптером для електроінструменту.

Артикул 4758 012 4403  u
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Приладдя до пилососів

  Для розширення можливостей  
використання

  Насадки для різного використання 

  Подовжувальні трубки та адаптери 

  Шланги

SE 122 E

1,5 кВт, 250 мбар, 3.700 л/хв. З функцією автоматичного 
включення і розеткою для підключення електроінструмен-
ту. Можливе сухе та вологе прибирання. Із регулюванням 
кількості обертів, плавним пуском, функцією очищення 
фільтра, трубою з нержавіючої сталі із швидкороз'ємною 
муфтою. Серійно оснащена адаптером для електроінстру-
менту, універсальною, підлоговою та щилинною щітками. Із 
великим відділенням для компактного зберігання приладдя 
та тримачем труби. Всмоктувальний шланг довжиною 3,0 м.

Артикул 4774 012 4405  u

SE 122

1,5 кВт, 250 мбар, 3.700 л/хв. Із багатоступеневою систе-
мою фільтрування, вбудованим відділенням для зберігання 
приладдя та тримачем всмоктувальної труби. Надзвичайно 
потужний пилосос для сухого та вологого прибирання. Із 
регулятором кількості обертів, колеса з фіксатором, труба  
з нержавіючої сталі та  швидким з'єднанням. Із фільтруваль-
ним елементом та мішком. 

Артикул 4774 012 4400  u

Насадки для підлоги 
(з'єднання Ø 36 мм)

Комбінована насадка 
Ширина 280 мм. Із ступін-
частим перемиканням  
для гладких поверхонь  
та килимових покриттів.  
Для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 500 2500

Насадки для підлоги 
(з'єднання Ø 36 мм)

Універсальна насадка 
Ширина 400 мм. Для сухого 
та вологого прибирання. Із 
регулюванням висоти, для 
SE 62 та SE 122 E

Артикул 4901 500 2705

Спеціальна насадка для 
великих площ 
Ширина 450 мм. Для вели-
ких площ. Алюмінієва, з  
регулюванням висоти, для 
різних завдань.

Зі змінними щітками, 
для SE 62 – SE 122 E
Артикул 4901 500 2710

Із гумовими краями для  
вологого прибирання, 
для SE 62 – SE 122 E
Артикул 4901 500 2711

Алюмінієва підлогова 
щітка 
Ширина 330 мм. Для  
сухого прибирання. Зі 
змінними щітками, для  
SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 500 2700

Щітка з турбіною 
Щітка із турбіною для осо-
бливо ретельного очищен-
ня текстильних поверхонь, 
із регулюванням потужнос-
ті всмоктування, ширина 
300 мм.

Артикул 4901 500 3605

Насадка для підлоги 
Для гладких поверхонь  
та килимових покриттів, 
ширина 260 мм.

Артикул 4901 500 2701

Насадка для вологого 
прибирання 
Ширина 300 мм. Для  
вологого прибирання,  
для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 500 7200

Фільтрувальні мішки

5 штук в упаковці.  
Міцний матеріал.

Для SE 62, SE 62 E
Артикул 4901 500 9004

Із пилозахисним екраном 
для SE 122, SE 122 E
Артикул 4901 500 9007

Автомобільний набір 
для прибирання

Для чистки різноманітних 
поверхонь автомобіля.  
Щілинна насадка (300 мм), 
гумова щітка та звичайна 
щітка, для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 500 9500

Набір для вологого 
прибирання

Для прибирання волого 
бруду. Складається з  
гумової плоскої насадки  
та фільтрувальної решітки  
з нержавіючої сталі.  
Для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 500 9400

Набір для прибирання 
великого сміття

Для прибирання великого 
сміття. Складається з фор-
сунок, всмоктувальних 
труб (2 х 500 мм), адапте-
рів (2 х) та шлангу (довжи-
на 1,75 м). Діаметр 50 мм, 
для SE 122 та SE 122 E.

Артикул 4901 500 9300

Фільтрувальний  
елемент

Фільтрувальний елемент, 
додатково або для заміни.

Міцний папір 
для SE 62 – SE 122 E.
Артикул 4709 703 5900

Міцний поліетиленовий фліс, 
який можна мити, підходить 
для режиму всмоктування  
мокрого сміття та рідин,  
для SE 62 – SE 122 E.
Артикул 4742 703 5900

Для тривалого, регулярного 
прибирання мокрого сміття, 
із високоякісної сталі.  
Нержавіючої сталі SE 62  
та SE 122 E.

Артикул 4901 501 0900

E = автоматика відключення / розетка
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Пилососи для сухого та вологого прибирання

SE 62 4784 012 4400 u 1,4 210 3.600 7,5 70,9 230 / 1~ / 50 20 2,5 32 –  / –  / – – – – –

SE 62 E 4784 012 4403 u 1,4 210 3.600 8,0 70,9 230 / 1~ / 50 20 3,5 32  / –  / – – – –

SE 122 4774 012 4400 u 1,5 250 3.700 12,1 65,1 230 / 1~ / 50 30 3,0 36 – – / – / – – – –

SE 122 E 4774 012 4405 u 1,5 250 3.700 12,3 65,1 230 / 1~ / 50 30 3,0 36 – / – / 
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Щілинна насадка 
Довжина 920 мм. Метале-
ва насадка для чищення 
опалювальних приладів та 
духових шаф. Для  
SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 502 2201

Порада експерта  
STIHL:

Якщо Ви бажаєте збирати пил саме там, де він утворюється, 
використовуйте для цього адаптер для підключення до 
електроінструменту. За його допомогою Ви зможете 
під'єднати шланг пилососа, наприклад, до дриля або  
лобзика.

Насадка для  
всмоктування  
(з'єднання Ø 36 мм)

Універсальна насадка 
для всмоктування 
Ширина 115 мм. Пластикова 
з щіткою, для чищення  
автомобільних чохлів,  
для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 502 2300

Гумова насадка 
Довжина 185 мм. Для  
чищення делікатних повер-
хонь, для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 502 2400

Універсальна всмокту-
вальна насадка 
Алюмінієва, ширина  
150 мм.

Артикул 4901 502 2310

Щілинна насадка 
Довжина 300 мм. Для  
чищення важкодоступних 
місць. Пластикова, для  
SE 62 та SE 122 E.

Артикул 4901 502 2200

Щітка  
(з'єднання Ø 36 мм)

Щітка 
Ширина 70 мм. Наприклад, 
для фітингів та клавіатур. 
Поворотна, із нейлоновими 
щетинками, для SE 62 –  
SE 122 E.

Артикул 4901 502 2900

Щітка 
Довжина 230 мм. Для чи-
щення чутливих поверхонь, 
наприклад, м'яких меблів, 
для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 502 2600

насадка для радіаторів 
Для чищення батарей та 
радіаторів. Щілинна насадка, 
для SE 62 – SE 122 E.

Артикул 4901 500 2610

Насадка для  
всмоктування  
(з'єднання Ø 50 мм)

Насадка для великого  
сміття � Для будівельного 
сміття, гравію та ін.,  
ширина 175 мм.

Артикул 4901 500 2705

Подовжувальна 
труба 

З'єднання Ø 36 мм.

1 штука, довжиною 500 мм  
Нержавіюча сталь, для  
SE 62 – SE 122 E
Артикул 4901 503 1601

2 штуки, довжиною 500 мм  
З алюмінію, для SE 62 –  
SE 122 E
Артикул 4901 503 1610

З'єднання Ø 50 мм.

2 штуки, довжиною 1.100 мм  
Нержавіюча сталь, для SE 62 –  
SE 122 E
Артикул 4901 503 1605

1 штука, довжиною 1.100 мм  
З алюмінію, для SE 62 –  
SE 122 E
Артикул 4901 503 0311

Шланги

Витримує температуру  
до 70°С. Довжина 3,5 м. 
Може бути пристосований 
до меншої довжини.

Ø 27 мм, антистатичний
Артикул 4901 501 0801
Ø 32 мм, антистатичний
Артикул 4904 501 0803
Ø 36 мм, антистатичний
Артикул 4901 501 0804
Ø 50 мм, антистатичний
Артикул 4901 501 0806

Із адаптером для електро-
інструменту Ø 27 мм x  
3,5 м, для SE 62 та  
SE 62 E.

Артикул 4901 500 0520

Шланг

Із адаптером для електро-
інструменту Ø 27 мм x  
3,5 м, антистатичний, для  
SE 122 та SE 122 E.

Артикул 4901 500 0503

З'єднувальна муфта

Для з'єднання всмокту-
вальних шлангів, з'єднання 
Ø 50 мм.

Артикул 4901 503 01200

Муфта

Для прямого під̀ єднання 
насадки до всмоктувального 
шлангу, з'єднання Ø 36 мм.

Артикул 4901 503 0800

Адаптер для елек-
троінструменту

Для під'єднання шланга  
до електроінструменту з 
можливістю всмоктування 
пилу.

Ø 32 мм. Для SE 62  
та SE 62 E (без мал.).

Артикул 4901 503 1510
для SE 62 – SE 122 E,  
антистатичний.

Артикул 4901 503 1502

Ø 36 мм. Швидке з'єднання, 
для SE 122 та SE 122 E.

Артикул 4901 500 7301

Муфти для шланга

Поворотна шлангова  
муфта. 
 
Ø 50 / 27 мм
Артикул 4901 503 1501

Ø 50 / 32 мм
Артикул 4901 503 1505

Ø 50 / 36 мм
Артикул 4901 503 1500

Ø 50 / 50 мм
Артикул 4901 503 1504

50 / 27 мм, антистатична
Артикул 4901 503 1506

Ручки  
(з'єднання  
Ø 36 мм)

Ручка із швидкоз'ємною  
муфтою. для SE 122,  
SE 122 E.
Артикул 4901 500 4702

 Серійно E = автоматика відключення/розетка � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A

� Необхідне обладнання для всмоктування (наприклад, 2 x муфти для шланга, шланг, патрубок і всмоктувальна трубка)
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Ранцеві обприскувачі, приладдя » Огляд 157

Ручні обприскувачі, приладдя » Огляд 159

Захоплююча історія догляду 
за виноградниками в Італії: 
www.stihl.ua/fattoria

web

« Внутрішнє відчуття  
підказує мені – це буде 
чудовий врожай».
У маєтку «Фатторія Сан Мікеле а Торрі» вирощують виноград. В 
якості засобу захисту цієї ростини служить спеціальне екологічно 
чисте добриво. «Воно захищає як друга шкіра, проте розчиняється 
під час дощу», - пояснює Алессандро. Для робітників це значить - 
обприскувати наново. Алессандро робить це за допомогою  
обприскувача. 

Дозувальна система 
дозволяє точно 
налаштувати 
концентрацію та об'єм 
засобу розпилення.

Разом з Леонардо, керуючим 
маєтком «Фатторія», Алессандро 
перевіряє стан  лози.
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Ранцеві обприскувачі  
та приладдя

  Для сільського господарства,  
овочівництва та виноградарства

  Для розпилення рідких засобів захисту 
рослин, грануляту та насіння 

  Ергономічні та зручні в роботі 

  Оптимальне рішення для садівництва

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають 
однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці 
йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведе-
но у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 
238 та на сайті www.stihl.ua. 

1   Комплект для переобладнання 2в1 
  Універсальний обприскувач SR 450 дуже просто  

переобладнується в пристрій для внесення грануляту. 
Без додаткового технічного переоснащення.

2   Бак із великим отвором для заповнення
  Завдяки великому отвору бак наповнюється швидко  

і без переливання. Його можна легко мити також  
і всередині.

3   Дозувальна система 
  Великий важіль для дозування та внесення грануляту 

розташований прямо під ручкою управління (модель  
SR 450). Він дає можливість не лише додати або  
вимкнути подачу добрива, але і точно налаштувати  
його концентрацію.

4   Багатофункціональна ручка
  Усі елементи керування пристроєм знаходяться в одній 

руці, таким чином гарантується комфорт та зручність під 
час управління пристроєм. Крім елементів управління 
двигуном тут також знаходиться важіль підключення  
подачі засобу розпилювання - все однією рукою, дуже 
зручно, швидко та ефективно.

Технології Комфорт

Швидке та чисте за-
правлення

2

Комфортне керування 4

1 Просте переоснащення

3 Точне дозування

� Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті

SR 430

63,3 см3, 14 л, 12,2 кг �. Потужний повітродувний  
пристрій для оброблення великих ділянок. Зі спрощеною 
системою запуску, економним двигуном 2-МІХ, зручним 
ранцевим ременем та багатофункційною ручкою. Бак на  
14 л, радіус дії в горизонтальній площині 14,5 м. Серійно з 
3-ма направляючими решітками  для формування конусо-
подібного, кутового та роздвоєного струменя.

Артикул 4244 011 2600  u

SR 200

27,2 см3, 10 л, 7,8 кг �. Легкий обприскувач, надзвичайно 
комфортний завдяки компактній конструкції та розташуванню 
центру ваги ближче до корпусу. Ідеальний для оброблення на-
саджень висотою до 2,5 м. Простий запуск, багатофункційна 
ручка та спеціальний комірець із захистом від переливання. 
Серійно з 3-ма направляючими решітками для формування  
конусоподібного, кутового та роздвоєного струменя. 

Артикул 4241 011 2600  u

SR 420

56,5 см3, 13 л, 11,1 кг �. Потужний ранцевий обприскувач 
із зручним наплічним ременем. В серійну комплектацію 
входить 3 решітки для формування конусоподібного,  
кутового та роздвоєного струменя. 

Артикул 4203 011 2611  u

SR 450

63,3 см3, 14 л, 12,8 кг �. Крім оснащення, що є в моделі  
SR 430, цей обприскувач додатково обладнано системою 
для внесення грануляту та системою дозування, підключа-
ється за лічені секунди за допомогою важеля, що зручно 
розташований біля ручки керування. Зручне та точне  
дозування засобів для розпилювання.

Артикул 4244 011 2641  u
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Комплекти для  
форсунки ULV
Ідеально підійде для вне-
сення невеликої кількості 
рідини. 

Для обприскувачів SR 430  
та SR 450.
Артикул 4244 007 1022

Для SR 200 (без мал.) 
Артикул 4241 007 1009

Ранцеві обприскувачі �

SR 200 4241 011 2603 u 27,2 10 7,8 94 104 1,5 2-MIX 780 9,0 – – –

SR 420 4203 011 2611 u 56,5 13 11,1 101 114 2,3 2-MIX 1.260 12,0

SR 430 4244 011 2600 u 63,3 14 12,2 97 109 1,9 2-MIX 1.300 14,5 –

SR 450 4244 011 2641 u 63,3 14 12,8 101 110 1,9 2-MIX 1.300 14,5
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Ручні обприскувачі  
та приладдя

   Для використання в домашньому  
господарстві та на невеликих посівних 
ділянках 

   Для індивідуального догляду за  
рослинами та точного розпилювання  
рідких засобів захисту рослин

   Оптимальне рішення для догляду за 
низькорослими культурами

 Серійно      � Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті � Без видувної труби
 Оснащується додатково (приладдя) � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) �  Під час роботи з обприскувачем дотримуйтесь всіх правил  

їх використання залежно від вимог Вашої країни� K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Порада експерта STIHL:

В ідеалі низькорослі культури такі як сіянці і саджанці, овочі і 
декоративні рослини, кущики та низькі дерева обробляються 
ручним обприскувачем. Це забезпечує точне внесення засобів 
захисту рослин та дозволяє не зашкодити сусіднім культурам. 
Вертикальні культури, такі як виноград, великі кущі та дерева, 

обробляються ранцевими бензиновими обприскувачами. Бен-
зиновий двигун приводить у рух крильчатку та створює потік 
повітря, який ворушіть та підіймає листочки. Діюча речовина 
потрапляє в потік повітря в необхідній кількості. Таким чином 
засіб осідає також і на нижній стороні листка.

Поясний ремінь

Рівномірно розподіляє вагу 
інструменту між плечами 
та попереком і таким чи-
ном забезпечує комфорт-
не носіння. Для SR 200 D, 
SR 420, SR 430 та SR 450.

Артикул 4203 710 9102

Подовжувальна 
труба

Для подовження розпилю-
вальної труби до 33 см.  
Рекомендовано використо-
вувати разом із насосом, 
для SR 430 та SR 450.

Артикул 4244 770 0300

Насос

Насос підтримує кількість 
розпилюваної рідини на 
одному рівні та перемішує 
рідину в баку. Ідеально  
підходить для ефективного 
обприскування дерев се-
редньої висоти та високих 
дерев.

Для SR 430, SR 450
Артикул 4244 007 1004

Для SR 200 D (без мал.)
Артикул 4241 007 1006

Набір для насоса із 
ULV-форсунками

Форсунки типу ULV  
розпилюють рідину дуже 
дрібними краплинами.  
Насос забезпечує  
постійність коефіцієнта 
змішування рідини.

Для SR 420.
Артикул 4203 007 1029

� Вага без вмісту

SG 11

1,5 л, 0,46 кг �. Ергономіч-
ний, легкий у керуванні об-
прискувач для внесення 
рідких засобів захисту рос-
лин. Насос із дуже легким 
ходом для приємної робо-
ти. Серійно оснащений ко-
нусоподібною форсункою.

Артикул 4255 019 4910 u

SG 51

12,0 л, 4,5 кг �. Компак-
тний ранцевий ручний об-
прискувач для домашнього 
господарства та професій-
ного використання. Важіль 
насоса швидко перевста-
новлюється з лівого боку 
на правий та навпаки.  
Міцна конструкція для  
тривалого використання, 
навіть у професійній сфері.

Артикул 4255 019 4950 u

SG 21

3,0 л, 1,2 кг �. Ручний об-
прискувач, найбільше підійде 
для догляду за квітниками 
на терасі та в невеличких 
садочках. Комфортне тран-
спортування завдяки на-
плічному ременю. Серійно 
оснащений конусоподіб-
ною форсункою.

Артикул 4255 019 4921 u

SG 31

5,0 л, 1,8 кг �. Ручний об-
прискувач для приватного 
користувача. Продумані 
деталі оснащення роблять 
його використання надзви-
чайно зручним: телескопіч-
на розпилююча трубка, ве-
лика ручка для відкривання 
бака одночасно є ручкою 
помпи. Серійно оснащений 
конусоподібною та 
плоскою форсунками.

Артикул 4255 019 4930 u

SG 71

18,0 л, 4,8 кг �. Ранцевий 
обприскувач для професій-
ного використання. Важіль 
насоса за лічені секунди 
переставляється зліва  
направо. У кришку бака  
інтегровані вимірювальні 
дозатори, на 10 мл, 20 мл і 
50 мл. Високоякісні ремені 
та наспинна пластина спе-
ціальної форми забезпе-
чать оптимальний комфорт 
під час носіння пристрою. 
Зручний запірний клапан 
із манометром.

Артикул 4255 019 4970 u
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Ручні обприскувачі �

SG 11 4255 019 4910 u 1,5 0,46 –

SG 21 4255 019 4921 u 3,0 1,2 –

SG 31 4255 019 4930 u 5,0 1,8 –

SG 51 4255 019 4950 u 12,0 4,5

SG 71 4255 019 4970 u 18,0 4,8
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SG 11 PLUS

Спеціальний ручний обприскувач  
для нанесення миючих засобів.

>>  Інші сфери застосування  
читайте на сторінці  186

�  Більше про технічне оснащення читайте у довіднику на сторінці 238

Ідеально  
підходить  

для нанесен-
ня миючих  
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Приладдя для ручних обприскувачів

Подовжувальна труба

4255 500 0301 SG 11  
(Довжина 20 см)

Полімер –

Подовжувальна трубка для ручного обприскувача  
SG 11, серійно із плоскостру меневою форсункою. Для 
догляду за рослинами, доступ до яких обмежений, 
наприклад, кущами троянд або колючим живоплотом.

Подовжувальна труба
 NEW 4255 500 0303

SG 21, SG 31,  
SG 51, SG 71  
(Довжина 50 см)

– Латунь –
Для точної обробки на великій відстані, наприклад, на 
деревах або кущах.

Подовжувальна труба

4255 500 0300 SG 31, SG 51, SG 71  
(Довжина 40 см)

– Полімер – Для точної обробки рослин на більшій відстані. 

Телескопічна трубка

4255 500 0900 SG 51, SG 71 
(Довжина 52 – 90 см)

– Полімер – Висувна, збільшує діапазон розбризкування до 90 см.

Захисний екран

4255 500 5800 SG 21, SG 31, SG 51,  
SG 71

80°

Полімер –

Точно спрямовує засоби захисту рослин під час їх  
розпилювання, особливо у вітряну погоду. Запобігає 
попаданню засобів, що розпилюються, на сусідні  
рослини.

Подвійна  
форсунка 4255 500 8500 SG 21, SG 31, SG 51,  

SG 71

85°

Полімер 2,0

Робить можливим розпилення у двох різних напрямках 
під час роботи з обприскувачем. Ідеально підходить для 
обробки двох рядків рослин одночасно або великих те-
риторій. Напрямок форсунок регулюється індивідуально.

Напірний клапан
4255 500 7403 SG 31, SG 51, SG 71

жовтий

– Полімер

1,0
Тримає необхідний тиск (залежно від моделі) на  
постійній величині, із похибкою ± 10 %. Завдяки  
постійному тиску знижується відхилення від  
бажаної кількості засобів розпилення та  
забезпечується оптимальний результат роботи. 

4255 500 7404 SG 31, SG 51, SG 71
червоний

1,5

4255 500 7405
SG 31, SG 51, SG 71
синій

2,0

Набір  
форсунок

4255 007 1000 SG 11, SG 21, SG 31,  
SG 51, SG 71

Полімер –

Складається з двох плоских форсунок для оброблення 
рівних площ, полів та двох конусоподібних форсунок 
для посаджених окремих рослин. (для монтажу на  
SG 51 та SG 71 потрібен тримач форсунок.)

Балка для збільшення  
ширини розбризкування

4255 500 9702 SG 51, SG 71 
(Довжина 100 см)

80°

Латунь 2,0

Балки для збільшення ширини розбризкування з трьома 
плоскими форсунками для внесення засобів захисту рос-
лин на великих територіях. Збільшений діапазон розпи-
лення дозволяє за короткий час обробити більшу площу.

Плоска форсунка,  
з латуні 80-04

4255 502 1700 SG 21, SG 31,  
SG 51, SG 71

Латунь 2,0

Плоскоструменева форсунка збільшеного розміру для об-
робки великих ділянок. Дуже добре підходить для розпилен-
ня крупно-крапельних засобів для боротьби з бур'яном. (для 
монтажу на SG 51 та SG 71 потрібен тримач форсунок.)

Фільтр 100 M для  
запірного  
клапана

4255 502 0701 SG 31, SG 51, SG 71 – Полімер –
Фільтр для запірного клапана. Перешкоджає  
засміченню та забиванню форсунок.
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Приладдя для ручних обприскувачів

Регульована форсунка,  
з латуні

4255 700 6302 SG 21, SG 31, SG 51,  
SG 71

Латунь 2,0

Ця латунна форсунка дає можливість налаштувати тип 
розпилення від конусоподібного до прямого повного 
струменя. Для оптимальних результатів розпилення, 
також у випадку зміни умов використання або завдання. 

Плоска форсунка,  
з латуні 65-0025

4255 502 1701 SG 21, SG 31, SG 51,  
SG 71

Латунь 2,0

Плоска форсунка зменшеного розміру з низькою  
пропускною здатністю для дуже дрібного та цілеспря-
мованого розпилення засобів. (для монтажу на SG 51 
та SG 71 потрібен тримач форсунок.)

Конусоподібна  
форсунка, з латуні  
2,5 мм

4255 700 6303 SG 21, SG 31, SG 51,  
SG 71

Латунь 2,0
Спеціальна форсунка збільшеного розміру з  
великою пропускною здатністю. Ідеально підходить 
для вапнування.

Форсунка із цільним  
конусом, із латуні

4255 700 6304 SG 21, SG 31, SG 51,  
SG 71

Латунь 2,0

Форсунка із цільним конусом із низькою пропускною 
здатністю. Ідеально підійде для розпилення малих доз, 
наприклад, під час розпилення засобів захисту рослин 
від тварин або внесення гербіцидів. (для монтажу на 
SG 51 та SG 71 потрібен тримач форсунок.)

Тримач форсунки 
4255 500 7500 SG 21, SG 51, SG 71 – Полімер –

Необхідний для кріплення плоскої  
форсунки на пристрій.

 Серійно      � Без вмісту �  Під час роботи з обприскувачем 
дотримуйтесь усіх правил їх  
використання залежно від  
вимог Вашої країни160 161
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Бензопила для бетону, приладдя » Огляд 165

Бензорізи 168

 Бензорізи 168

 Акумуляторний моторіз 170

 Приладдя для бензорізів » Огляд 171

 Відрізні диски 173

Мотобури, приладдя » Огляд 177

« Згори відкривається  
чудовий вид».
Прорізи для балконів на монолітній стіні Оллі робить з особливим 
задоволенням. Звідси відкривається фантастичний вигляд на 
місто. «Тим, хто буде тут жити, можна позаздрити». Після цього 
завдання він відразу береться за бензоріз для іншої роботи.  
Оллі ще не планує робити паузу для відпочинку. «Це завдяки 
професійній антивібраційній системі, якою оснащені бензорізи  
та бензопила для бетону. Амортизуючі елементи та пружини 
відчутно зменшують коливання від двигуна та створюють більш 
комфортні умови роботи».

Для встановлення огорожі 
навколо будівельного 
майданчику знадобиться 
мотобур.
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Бензопила для бетону  
та приладдя

   Для професійних будівельників 

  Для мокрого розрізання бетону  
й каміння

  Ідеально підходить для вирізання  
отворів у стінах 

  Для розрізання труб 

  Чудово доповнює асортимент  
бензорізів Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  

Ви можете в розділі на сторінці 180.

Така позначка означає мокре різання, тобто різан-
ня з використанням води. Вода зменшує кількість  
пилу та забезпечує охолодження та змащування 
 ланцюга Використання води є обов'язковим під час 
роботи бензопилою для бетону!

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають 
однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці 
йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведе-
но у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 
238 та на сайті www.stihl.ua. 

Ця позначка означає використання технології 
LowStrech. Спеціальне міцне покриття захищає  
від зносу заклепки і ведучі ланки. Таким чином  
зменшується розтягування ланцюга.

1  Фільтрувальна система з подовженим ресурсом роботи
  Фільтрувальна система із збільшеним ресурсом роботи 

представляє собою фільтр HD2, призначений для ефек-
тивного очищення повітря, в т.ч. від дрібного пилу. Для 
чистки HD2-фільтра можна використовувати мильний 
розчин або воду з додаванням оцету. За фільтром  
HD2 встановлений додатковий фільтр, який вловлює 
найдрібніші часточки і захищає карбюратор від пилу.  
Це дозволяє суттєво збільшити міжсервісні інтервали і 
максимально захистити двигун від зношування. 

2  Двигун STIHL 2-MIX 
  Двотактовий двигун із технологією STIHL 2-MIX  

заощаджує до 20 % палива та зменшує рівень викидів на  
70 % порівняно з двотактовим двигуном STIHL такого ж 
об’єму без технології 2-MIX.   

3   Абразивно-відрізні ланцюги з алмазним  
напиленням

  Абразивно-відрізні ланцюги STIHL для каміння, розро-
блені для роботи з водою за технологією LowStretch.  
Алмазні сегменти попередньо загострені та демонстру-
ють повну потужність вже з першого різу. Спеціальна 
конструкція ланок ланцюга зменшує вібрацію та забез-
печує комфортні умови роботи.

4  Шина з каналами для подачі води
  В середині корпуса шини розміщені внутрішні канали 

для подачі води, через які ланцюг, паз шини та ланцю-
гова зірочка постійно промиваються водою, одночасно 
очищуючи її від бруду та охолоджуючи. Це збільшує ро-
бочий ресурс шини та ланцюга, одночасно зменшуючи 
об'єм пилу, що утворюється під час роботи.

5  Бокове натягування ланцюга
  Бокове натягування ланцюга дозволяє зручно замінити 

або підтягнути ланцюг із зовнішньої сторони. Незнімні 
гайки кришки ланцюгової зірочки ніколи не загубляться, 
завдяки спеціальним зачепам.  

6   Штуцер для підключення води з краном
  Завдяки швидкороз'ємній муфті Ви легко підключите 

бензопилу для бетону до води. Кран-дозатор дає можли-
вість регулювати об'єм води, що подається для змен-
шення пилу, охолодження та промивання ланцюга.

Технології Комфорт

Довгий ресурс  
роботи

4

2 Потужність,  
економічність  
та екологічність

3 Збільшені інтервали між 
натягуванням ланцюга

6 Оптимальне  
пилоутворення

5 Просте натягування  
ланцюга

Дружній сервіс 1

� Без паливної суміші, напрямної шини і абразивно-відрізного ланцюга з алмазним напиленням
� Реальна довжина різу є меншою ніж довжина шини

GS 461

76,5 см3, 4,3 кВт/5,8 к. с., 7,6 кг �. Поєднання зручності 
використання бензопили та потужності бензорізу. Бокове  
натягування ланцюга, антивібраційна система STIHL, під’єд-
нання до води, декомпресійний клапан, пускова ручка 
STIHL ElastoStart, зносостійкий пусковий трос, фільтр HD2, 
двигун 2-MIX. Паливний бак розташований таким чином, 
що бензопилу під час заправки не потрібно перевертати. 
Кришка має байонетний замок, для відкривання якого не 
потрібні інструменти.

Довжина шини � Артикул
40 см 4252 200 0000  u

Порада експерта  
STIHL:

Бензопилою для бетону STIHL можна ефективно і  
точно вирізати навіть дуже великі отвори, що робить цей 
інструмент ідеальним доповненням до класичного бензо-
різа. Вона ідеально пристосована для точного вирізання 
внутрішніх кутів. Наприклад, спочатку, бензопилою для 
бетону вирізаються кути, після чого довгі й прямі розрізи 
здійснюються класичним бензорізом. Вирізана ділянка  
бетону може бути надзвичайно важкою, отже її слід спо-
чатку виміряти і, якщо необхідно, розділити на кілька частин.
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� Абразивно-відрізний ланцюг постачається разом із ланцюговою зірочкою
� Реальна довжина різу є меншою ніж довжина шини

 Серійно � Без паливної суміші, напрямної шини і абразивно-відрізного ланцюга з алмазним напилюванням � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2

� K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A)

Бензопила для бетону

GS 461 4252 200 0000 u 40 76,5 4,3 / 5,8 7,6 105 115 4,5 / 4,0 2-MIX 3/8" GBM
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Бензопила для бетону, бензорізи та мотобури

 Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають 
однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці 
йдеться лише про деякі з них. Детальніші відомості наведе-
но у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 
238 та на сайті www.stihl.ua. 

1  Система вприскування від STIHL (i)
  Завдяки електронному контролю  

вприскування ця технологія забезпечує 
завжди оптимальні робочі властивості та  
зменшує витрати паливної суміші. 

2  Електронний контроль подачі води (A)
  Подача води підключається та відключається автоматично. 

Керування та дозування кількості води відбувається 
зручно однією кнопкою.

3   Фільтрувальна система з попереднім очищенням  
повітря типу «  циклон  »

  Ця система подовжує робочий ресурс фільтру до  
одного року (залежно від умов використання) і дозволяє 
обходитися без частих очищень фільтру.

4  Антивібраційна система STIHL
  Амортизуючі елементи та пружини відчутно зменшують 

коливання від двигуна, що під час роботи передаються 
на руки користувача. Таким чином, зменшується наван-
таження та створюються більш комфортні умови роботи. 

5  Штуцер для підключення води
  Швидкороз'ємна муфта підключається швидко та без 

будь-яких інструментів. Вода подається до відрізного 
диску з метою його промивання та зменшення пилу під 
час різання.

6   Байонетний замок кришки бака
  Спеціальний замок для швидкого і простого відкривання 

та закривання бака без додаткових інструментів.

7  Захист із магнієвого сплаву
   Захист відрізного диска з магнієвого справу є надзвичайно 

легким та водночас міцним. Оновлена конструкція  
дозволяє монтувати захист як з одного, так і з іншого 
боку відрізного диска.

Технології Комфорт

1 Зменшені витрати 
пального

2 Точне дозування

7 Низька  
вага

3 Дружній  
сервіс

4 Комфортна  
робота

6 Просте  
заправлення

5 Підключення води

Абразивно-відрізний ланцюг з  
алмазним напиленням 36 GBE �

Для швидкого та плавного різу з водою без вібрації. Осо-
бливо підходить для абразивних будівельних матеріалів,  
таких як цегла та силікатна цегла. Алмазні сегменти  
попередньо загострені, за технологією LowStrech.

Довжина шини � Артикул
30 см 3211 050 0054
40 см 3211 050 0064

Абразивно-відрізний ланцюг з  
алмазним напиленням 36 GBM �

Для швидкого та плавного різу з водою, низький рівень  
вібрації, для бетонну та каміння, підходить для цегли та  
дуктильного чавуна. Алмазні сегменти попередньо  
загострені, за технологією LowStrech.

Довжина шини � Артикул
40 см 3210 050 0064  u

Шина Rolloмatic G

Ця напрямна шина розроблена спеціально для бензопили 
GS 461 й оснащена водяними каналами. Навіть напрямна  
зірочка омивається водою. Шина також має стальні загартовані 
жолоби для ланцюга і ще один додатковий отвір для збіль-
шення діапазону регулювання натягу ланцюга.

Довжина шини � Артикул
40 см 3006 000 1213  u

Упор

Допоміжний упор для різання бетону та стін.  
Із загартованої, оцинкованої сталі, для GS 461.

Артикул 4252 660 0900
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Бензорізи

  Ручні пристрої

  Для складних будівельних робіт 

  Для розрізання бетону, каменю,  
асфальту й цегли 

   Надзвичайно надійні й витривалі

Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  
Ви можете в розділі на сторінці 180.

Підібрати необхідні відрізні диски Ви можете на  
сторінці 173.

Ø 3
50

 м
м

Ø 3
50

 м
м

i = STIHL Injection � Вага без паливно-мастильної суміші та диску На ілюстраціях зображено спеціальне оснащення

TS 420

66,7 см3, 3,2 кВт/4,4 к. с., 9,7 кг �. Універсальний бензоріз 
для будівництва. Із відрізним диском 350 мм для різів  
глибиною до 125 мм. Антивібраційна система STIHL забез-
печує м'який різ. Фільтрувальна система зі збільшеним  
робочим ресурсом, декомпресійний клапан, економний  
та екологічно чистий двигун 2-МІХ.

Артикул 4238 011 2810  u

  Інші модифікації дивіться в таблиці на сторінці 172.

Ø 3
00

 м
м

TS 480i

72,2 см3, 3,9 кВт/5,3 к. с., 10,0 кг �. Для відрізного диска 
300 мм. Електронна система вприскування палива забез-
печує ідеальний робочий процес. Завдяки лише одній стар-
товій позиції інструмент запускається дуже легко. В поєд-
нанні з антивібраційною системою STIHL, яка забезпечує 
низький рівень вібрації, бензоріз легко та точно керується. 
Система електронного керування подачі води для легкого 
дозування кількості води. Пускова ручка STIHL ElastoStart 
та декомпресійний клапан роблять процес запуску інстру-
менту значно легшим. Високий обертальний момент,  
з економним двигуном 2-MIX.

Артикул 4250 011 2804

TS 500i

72,2 см3, 3,9 кВт/5,3 к. с., 10,2 кг �. Універсальний бензо-
різ із системою вприскування STIHL (I). Для відрізного диска 
350 мм. Система електронного контролю вприскування 
паливної суміші забезпечує завжди оптимальний робочий  
процес. Завдяки лише одній стартовій позиції інструмент 
запускається дуже легко. Система електронного керування 
подачі води для легкого дозування кількості води. В поєд-
нанні з антивібраційною системою STIHL, яка забезпечує 
низький рівень вібраці, бензоріз легко та точно керується. 
Пускова ручка STIHL ElastoStart та декомпресійний клапан 
також сприяють полегшенню процесу запуска. Високий 
обертальний момент, з економним двигуном 2-MIX.

Артикул 4250 011 2810  u

Ø 4
00

 м
м

TS 800

98,5 см3, 5,0 кВт/6,8 к. с., 12,7 кг �. Бензоріз STIHL для  
використання з відрізним диском 400 мм. Досягає макси-
мальної глибини різу до 145 мм, зменшена вага завдяки  
захисту з магнієвого сплаву. Ідеально підходить для вико-
ристання з направляючим візком FW 20. Оснащений де-
компресійним клапаном та пусковою ручкою STIHL 
ElastoStart для більш плавного запуску і повітряним філь-
тром із подовженим терміном служби. Економний двигун 
2-MIX.

Артикул 4224 011 2810  u
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TSA 230

Ручний акумуляторний моторіз із відрізним диском діаме-
тром 230 мм. Призначений для експлуатації в приміщенні 
та на вулиці, глибина різу до 70 мм, підключення води з 
краном та швидкороз'ємною муфтою, фіксування гвинта, 
ремінний привід, що не потребує сервісного обслуговуван-
ня, вага 3,9 кг �.

TSA 230 без акумулятора, без зарядного пристрою
Артикул 4864 011 6600

Підібрати літій-іонний акумулятор  
та інше приладдя Ви можете в розділі на сторінці 8.

Ø 2
30

 м
м

Золота  
медаль за  
інновацію 
2015 року

�  Вага без акумулятора та відрізного диска На малюнку зображено додаткове оснащення

Приладдя для бензорізів

  Для розширення області застосування  
та полегшення роботи із бензорізом

  Направляючий візок для довгих  
і точних різів 

  Система швидкого кріплення дозволяє 
швидко встановити бензоріз на направ-
ляючий візок або демонтувати його без 
використання інструментів

Акумуляторний моторіз

  Для будівельників, покрівельників,  
монтажників комунікаційних систем 

  Для розрізання будівельної сталі,  
каміння та труб

  Можливо використання як у  
приміщенні, так і на вулиці

  Зменшення об'єму пилу завдяки  
підключенню води

Підібрати необхідні відрізні диски Ви можете на  
сторінці 173.

Приладдя,  
бак для води

13 л. Для направляючого 
візка FW 20. із з'єднуваль-
ною муфтою.  

Артикул 4224 007 1011

Індикатор напрямку 
різу

Для направляючого візка 
FW 20.

Артикул 4205 007 1009

Порада  
експерта 
STIHL:

Направляючий візок FW 20 
дуже легко складається 
вдвічі для компактного 
зберігання або транспор-
тування. Система швидкого 
кріплення дозволяє за лі-
чені секунди монтувати 
або демонтувати бензоріз 
із візка. Таким чином, Ваш 
відрізний пристрій стає 
справжнім мульти-талантом 
для виконання різнома-
нітних робіт на будівниц тві.

а 

Направляючий 
візок FW 20

Направляючий візок STIHL 
FW 20 перетворює ручні 
бензорізи STIHL на зручну 
ріжучу машину. В такому 
поєднанні вона забезпечує 
надзвичайно точний до  
міліметру різ навіть під  
час виконання довгих різів. 
Підходить для всіх  
бензорізів STIHL.

Для TS 400, TS 410, TS 420, 
TS 700, TS 800
Артикул 4224 710 1402

Система швидкого 
монтажу

Для направляючого візка 
FW 20.

Для TS 400
Артикул 4223 790 0702

Для TS 410, TS 420, TS 480i,  
TS 500i
Артикул 4238 790 0702

Для TS 700, TS 800
Артикул 4224 790 0705

Розпірне кільце  
(без мал.)

Для алмазних відрізних 
дисків. 
 
Латунний адаптер для відріз-
них дисків із отвором 1" 
Артикул 4201 760 6100
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 Серійно i = STIHL Injection � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) � Вага без акумулятора та відрізного диска
 Оснащується додатково (приладдя) � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 �   Виміри згідно ISO 19432

� Із диском із синтетичної смоли �   Виміри з відрізним диском  
за EN 60745-2-22� Вага без паливно-мастильної суміші та диска

Бензорізи �

TS 420 4238 011 2810 u 66,7 3,2 / 4,4 – 9,7 � 98 � 109 � 3,9 / 3,9 2-MIX 72,5 350 125 – –

TS 420 A 4238 011 2815 66,7 3,2 / 4,4 – 10,1 98 � 109 � 3,9 / 3,9 2-MIX 72,5 350 125 –

TS 480i 4250 011 2804 72,2 3,9 / 5,3 – 10,0 � 98 � 112 � 2,2 / 2,2 2-MIX 68,2 300 100

TS 500i 4250 011 2810 u 72,2 3,9 / 5,3 – 10,2 � 98 � 112 � 2,4 / 2,0 2-MIX 73,0 350 125

TS 800 4224 011 2820 u 98,5 5,0 / 6,8 – 12,7 � 101 � 113 � 6,5 / 3,9 2-MIX 89,0 400 145 – –

Акумуляторний моторіз �

TSA 230 4864 011 6600 – – 36 3,9 � 103 � 114 � 3,5 / 3,5 – 55,0 230 70 – – – – – – – –

Ар
ти

ку
л

Ро
бо

чи
й о

б’є
м 

(см
 3 )

По
ту

жн
іст

ь (
кВ

т/
к. 

с.)
Но

мі
на

ль
на

 на
пр

уг
а (

B)
Ва

га
 (к

г) 

Рі
ве

нь
 зв

ук
ов

ог
о т

ис
ку

 �
 (д

Б(
A)

)
Рі

ве
нь

 гу
чн

ос
ті 

зв
ук

у �
 (д

Б(
A)

)
Рі

ве
нь

 ві
бр

ац
ії в

лів
о /

 вп
ра

во
 �

 (м
/с

 2 )
Дв

иг
ун

 S
TIH

L (
2-M

IX
 / 4

-M
IX

 ®
)

За
га

ль
на

 до
вж

ин
а (

см
)

Ві
др

ізн
ий

 ди
ск

 (м
м)

М
ак

с. 
гл

иб
ин

а р
іза

нн
я (

мм
)

Де
ко

мп
ре

сій
ни

й к
ла

па
н

Ан
ти

віб
ра

цій
на

 си
сте

ма
 S

TIH
L

ST
IH

L E
las

toS
tar

t
Си

сте
ма

 по
да

чі 
во

ди
Ст

ійк
ий

 до
 зн

ос
у п

ус
ко

ви
й т

ро
с

М
аг

ніє
ви

й з
ах

ис
ни

й к
ож

ух
Си

сте
ма

 ел
ек

тро
нн

ого
 ке

ру
ва

нн
я п

од
ач

ею
 во

ди

На
пів

ав
то

ма
ти

чн
е н

ат
яг

ув
ан

ня
 ре

ме
ня

По
пе

ре
дн

я о
чи

стк
а т

ип
у «

  ци
кл

он
  »

Си
сте

ма
 вп

ри
ск

ув
ан

ня
 па

ли
ва

 S
TIH

L (
i)

Більше захисного одягу Ви 
знайдете на сторінці 202.

Відрізні диски

  Алмазні диски та диски із синтетичної 
смоли для розрізання природного 
 каменю, асфальту та бетону

  Розроблені спеціально для бензорізів 
STIHL

  Тривалий термін служби і висока  
продуктивність різання

Будівельна сталь

Надзвичайно міцні та витривалі відрізні  
диски з синтетичної смоли для різання  
будівельної сталі та профілю. 

Асфальт/дуктильний чавун

Відрізні диски для дорожніх робіт і прокла-
дання трубопроводів, особливо для різання 
труб з дуктильного чавуну. 

Каміння

Відрізні диски для будівельної кладки і за-
гального використання на будівництві. Та-
кож можуть використовуватись для різання 
каміння з водою без утворення пилу.

Диски із синтетичної смоли

Ар
ти

ку
л

Ø 
діа

ме
тр

 (м
м)

Диски із синтетичної смоли

Будівельна сталь
K-ME

0835 012 7000 230

0835 010 7000 300

0835 010 7001 350

0835 010 7002 400

Асфальт/ 
дуктильний чавун

K-DG

0835 030 7000 300

0835 030 7001 350

0835 030 7002 400

Каміння
K-BA

0835 020 7000 300

0835 020 7001 350

0835 020 7002 400

K-BA 0835 020 7004 350

Бак для води під 
тиском

Бак для води під тиском на 
10 літрів для  мобільної по-
дачі води. Забезпечує чи-
сте різання і значне змен-
шення кількості пилу навіть 
на будівельних майданчи-
ках без водопроводу. Під-
ходить для всіх бензорізів 
STIHL, крім бензопили для 
бетону GS 461.  

Артикул 0000 670 6000

Набір колес

Навісне приладдя, полег-
шує ведення бензорізу на 
плоских рівних поверхнях. 
Для бензорізів TS 410,  
TS 420, TS 480i, TS 500i,  
TS 700 та TS 800.  

Артикул 4224 007 1014

Обмежувач глибини

Обмежувач глибини різу із 
всмоктувальним штуцером 
максимально зменшує 
об’єм пилу під час розрі-
зання мінеральних буді-
вельних матеріалів як у  
середині приміщення,  
так і на вулиці. Дозволяє 
точно налаштувати потрібну 
глибину, для TSA 230.

Артикул 4864 690 0801

Будівельні шоломи

Легкий будівельний шолом 
із вентиляційними отворами 
у верхній частині. Оснаще-
ний регульованою стріч-
кою для поглинання поту. 
Водовідвідні канали для 
стікання води під час дощу. 
Протестовано на відповід-
ність стандарту EN 397.

Колір Артикул
0000 884 0197
0000 884 0198
0000 884 0199

Підключення води

Підключення води до бен-
зорізів STIHL, має 2 фор-
сунки, що легко чистяться. 
Кріпляться до магнієвого 
захисту. Вода зменшує 
об'єм пилу до 99 %, що в 
свою чергу гарантує  якісну 
роботу та точний різ.

Набір для TS 400, TS 460 
Артикул 4224 007 1014

Набір для TS 400, TS 460 
Артикул 4205 007 1015
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Універсальні

Для різноманітних матеріа-
лів на будівництві. Також ре-
комендується для викори-
стання службами МНС, для 
розчищення наслідків сти-
хійних катастроф, аварій. 
Відрізний диск метале-
во-срібного кольору. Можли-
ві варіанти оснащення: ви-
тривалий та швидкий різ для 
каміння, граніту, будівельної 
сталі до 10 мм. Або швидкий 
та універсальний для ас-
фальту, каміння та бетону.

Бетон (B)

Відрізний диск для бетону, 
черепиці, армованого 
 бетону та інших будівельних 
матеріалів. У різних класах 
потужності, лакований сі-
рим.

Асфальт (A)

Для робіт по асфальту, бето-
ну, абразивному бетону та 
пісчанику. Висота ріжучого 
сегмента 10 мм, збільшено 
продуктивність різання дис-
ків  усіх класів потужності. 
Диск полаковано у чорний 
колір із захисними сегмен-
тами.

Алмазні відрізні диски

Ар
ти

ку
л

Ø 
діа

ме
тр

 (м
м)

Алмазні відрізні диски

Універсальні 
 D-BA80

0835 090 7005 300

0835 090 7006 350

0835 090 7011 400

 D-SB80
0835 090 7007 300

0835 090 7008 350

 

D-X100 0835 092 7000 230

Бетон (B)

D-B10

0835 090 7034 230

0835 090 7037 300

0835 090 7038 350

0835 090 7024 400

D-B20

0835 090 7025 300

0835 090 7026 350

0835 090 7027 400

D-B60

0835 090 7028 300

0835 090 7029 350

0835 090 7030 400

Асфальт (A)

D-A5

0835 080 7009 300

0835 080 7012 350

0835 080 7017 400

D-A40

0835 080 7010 300

0835 080 7013 350

0835 080 7015 400

D-A80

0835 080 7011 300

0835 080 7014 350

0835 080 7016 400
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Рекомендоване  
застосування �

D-BA80 – – – –

D-SB80 – – –  �  �

D-X100 – – –  �  �

D-B10 – – – – – – –

D-B20 – – – – – – –

D-B60 – – – – – –

D-A5 – – – – – – –

D-A40 – – – – – – –

D-A80 – – – – – – –

 Підходить �  При використанні відрізних дисків з бензорізом слід  
дотримуватись встановлених рекомендацій

�  Не підходить для тривалого безперервного використання 
– Не рекомендується �  Підходить для товщини профілю до 10 мм, не підходить для  

тривалого безперервного використання 
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Мотобури та приладдя

  Мобільні та міцні пристрої для  
професійного використання 

  Для буріння ямок під посадку  
рослин до відбору проб ґрунту

  Широкий асортимент шнеків

  Шнеки, подовжувачі шнеків,  
пом’якшуюча підкладка та  
затискний патрон шнека 

� Вага без паливно-мастильної суміші, без шнека

Підібрати необхідні паливно-мастильні матеріали  
Ви можете в розділі на сторінці 180.

 Будь ласка, зверніть увагу, що не 
всі інструменти мають однакове 
технічне оснащення та функції. На 
цій сторінці йдеться лише про дея-
кі з них. Детальніші відомості наве-
дено у довіднику «Детально про 
технології STIHL» на сторінці 238 
та на сайті www.stihl.ua. 

Надійний захист 5

1 Потужний двигун

3 Ергономічне  
керування

4 Точне  
ведення

2 Комфортна робота

BT 131

36,3 cм³, 1,4 кВт / 1,9 к. с., 10,0 кг �. Потужний, зручний  
мотобур для керування однією людиною, із гальмом бура 
QuickStop. Оновлений двигун 4-MIX® зі збільшеним палив-
ним баком, антивібраційна система, багатофункційна  
ручка з кнопкою «Стоп», повітряний фільтр із подовженим 
терміном служби, збільшена підкладка. 

Артикул 4313 011 2120  u

NEW
У продажу  

з весни 2017!

1   Двигун STIHL 4-МIX®

  Двигун STIHL 4-MIX® поєднує  
переваги 2- та 4-тактних двигунів. 
Зменшені витрати палива, нижчий 
рівень викидів, відсутність регуляр-
ного обслуговування мастильної 
системи. Приємне звучання, від-
мінне тягове зусилля та високий 
обертальний момент. 

5   Гальмо бура QuickStop із  
гальмівним важелем

  Інноваційне гальмо бура  
STIHL QuickStop виконує функцію 
блокування зворотного обертання 
в разі заклинювання шнека у  
ґрунті. Також, бур, що міцно  
застряг у землі, можна дуже  
просто викрутити.

2   Рама з антивібраційними  
елементами

  Рама з антивібраційними елементами  
сприяє відчутному зменшенню рівня 
вібрації. Крім того, ручки мають м’яке 
гумове покриття. Це забезпечує  
додатковий комфорт та зберігає  
сили під час роботи. 

3   Багатофункціональна ручка
  Всі елементи для керування двигу-

ном знаходяться на лівій частині 
ручки. Керування інструментом 
здійснюється простим натискан-
ням пальця, рука при цьому залиша-
ється в робочій позиції.

4   Збільшена підкладка
  Нова спеціально розроблена під-

кладна подушка щільно прилягає до 
корпусу чи до ноги, що робить керу-
вання пристроєм легким та точним.

Технології Комфорт Безпека

BT 130

36,3 см3, 1,4 кВт / 1,9 к. с., 9,9 кг �. Потужний, зручний  
мотобур для керування однією людиною. Двигун 4-МIX®  
із економним споживанням пального, низьким рівнем  
вібрації, серійно із гальмом бура QuickStop, ефективною 
фільтрувальною системою та збільшеною підкладкою.

Артикул 4313 011 2110   u

BT 360

60,3 см3, 2,9 кВт / 3,9 к. с., 28,8 кг �. Високопродуктивний 
бур для керування двома особами. Має потужність 2,9 кВт, 
оснащений ручкою, яка складається для компактного тран-
спортування та зберігання. Серійно з пусковою ручкою 
STIHL ElastoStart, блокуванням випадкового пуску та зво-
ротного обертання, ефективною фільтрувальною систе-
мою, додатковою кнопкою «  стоп  » для другого оператора.

Артикул 4308 206 0301   u

Продаж  
залишків!
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Мотобури �

BT 130 � Продаж  
залишків! 4313 011 2110 u 36,3 1,4 / 1,9 9,9 92 100 1,5/2,2 4-MIX ® 200 –

BT 131 �  NEW У продажу  
з весни 2017! 4313 011 2120 u 36,3 1,4 / 1,9 10,0 92 100 1,7/2,0 4-MIX ® 200 –

BT 360 4308 200 0004 u 60,3 2,9 / 3,9 28,8 99 111 6,8/8,7 – 50 – –
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 Серійно � Вага без паливно-мастильної суміші, без шнека � K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 � Разом із пом'якшувальною підкладкою
� K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,5 дВ(A) � Шнек не входить в комплект поставки
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Мотобури та приладдя

Шнеки 4404 680 2004 40

695
BT 106, 
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131

Для всіх типів грунтів.

4404 680 2006 60

4404 680 2009 90

4404 680 2012 120

4404 680 2015 150

4404 680 2020 200

4404 680 2030  
 NEW У продажу  

з весни 2017!
300 750

Шнеки 4400 000 4209 90

700 BT 360 Для всіх типів грунтів.

4400 000 4212 120

4400 000 4215 150

4400 000 4220 200

4400 000 4225 250

4400 000 4228 280

4400 000 4235 350

Шнек для посадки рослин

4311 680 2515 150 525

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131 Спеціальний шнек циліндричної  

форми для буріння лунок під  
посадку рослин.

4445 000 4235 350 420 BT 360

Шнек розпушувач  
ґрунту

4404 680 1900 260 660

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131 Спеціальний шнек для  

розпушування землі та для  
посадки рослин.

4440 000 4200 400 870 BT 360

Мотобури та приладдя

Подовжувачі штоку
4313 680 2300 – 250

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130, 
BT 131 Для подовження шнеку  

з метою буріння глибоких лунок.

4311 680 2350 – 450

4470 000 4205 – 500

BT 360

4470 000 4210 – 1.000

Пом’якшуюча  
підкладка 4311 748 2500 – –

BT 106 C,  
BT 120 C

Заміна зношених  
пом’якшуючих підкладок.

4313 748 2500 – –
BT 121,  
BT 130,  
BT 131

Затискний  
патрон шнека

4311 680 4010 – –

BT 106,  
BT 106 C,  
BT 120 C,  
BT 121,  
BT 130,  
BT 131 

Для спіральних шнеків  
з діаметром до 13 мм,  
які мають циліндричне з’єднання.
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« Гарна робота починається 
з доглянутого інструмен-
та».
Марсель та його колега Каріна поповнюють запаси паливно-
мастильних матеріалів. На сьогодні заплановане сервісне 
обслуговування робочого інструменту. Десь треба лише видалити 
смолу, а десь - почистити інструмент повністю та заправити. Для 
них обох важливо, щоб техніка була в бездоганному стані. Адже 
під час роботи кожна зайва пуза витрачає дорогоцінний час.

Очисник Varioclean 
швидко очистить 
фільтр HD2.

Система заправки 
забезпечить зручне 
заправлення бензопили 
без переливання.

180
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Паливно-мастильні  
матеріали, каністри  
та приладдя 

  Високоякісні паливно-мастильні  
матеріали для ефективної роботи

 Оптимальні змащувальні властивості 

 Чисте згоряння

 Висока екологічність 

  Приладдя для транспортування  
та чистого заправлення 

Випробувальні стенди STIHL
Техніка STIHL проходить  
випробування більш ніж на  
100 стендах , які ретельно  
перевіряють її на витривалість 
та надійне функціонування.

Розробки STIHL
В надсучасному центрі  
розробок STIHL із власною 
лабораторією працює  
500 фахівців.

Тестування інструменту STIHL
Під час випробувань на практиці 
ми тестуємо інструменти STIHL за 
різних умов роботи.

�  Запатентовано в багатьох європейських країнах
�  Належні умови зберігання: зберігати герметично закритим в технічно дозволеній для цього тарі. При тем-

пературі приміщення макс. 20 °С, за можливості в сухих та темних складських приміщеннях.
� Інші розміри запитуйте в офіційного дилера

Optimum System від STIHL 

Optimum System від STIHL:

В компанії STIHL інженери, хіміки та ко-
ристувачі працюють пліч-о-пліч. Фірма 
STIHL створює, тестує та перевіряє  
паливно-мастильні матеріали для своїх 
двигунів за допомогою найсучаснішого 
хімічного обладнання більше ніж на 
100 випробувальних стендах, а також 
на практиці.
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Паливна суміш STIHL MotoMix:
  Відмінний процес запуску:  

запатентована формула (ЕР 2031043) 
гарантує надійний запуск

  Оптимальне прискорення: швидко  
та потужно завдяки загальній кількості 
обертів

  Покращені ходові властивості: також у 
випадку раптової зміни обертів двигуна

  Захист двигуна: чисте згоряння захи-
щає двигун та подовжує його робочий 
ресурс

Моторні мастила STIHL:
  Оптимальне змащування завдяки  

ідеальній сумісності двигуна й мастила

Ланцюгове мастило STIHL:
  Відмінна сумісність завдяки оптималь-

ному підбору окремих компонентів
  Стійкість до високих температур:  

захищає під час екстремальних наван-
тажень від зносу через перегрівання 
(BioPlus та SynthPlus)

  Першокласна текучість: навіть за  
низьких температур (SynthPlus)

Паливна суміш STIHL MotoMix:
  Знижений обсяг викидів СО2 завдяки 

застосуванню надчистої сировини 

Моторні мастила STIHL:
  Біологічний розпад: за 21 день  

80 % мастила повністю розкладається 
(HP Ultra)

Ланцюгове мастило STIHL:
  Швидкий біологічний розпад: завдяки 

виготовленню на рослинній основі із 
застосуванням компонентів, придат-
них до біологічного розпаду (BioPlus)

  Офіційно визнані: відзначені 
Європейським знаком за  
екологічність (BioPlus)  

Паливна суміш STIHL MotoMix:
  Безпечна для людини: пари практично 

не містять речовин, таких як олефіни 
та ароматичні сполуки  
(наприклад, бензол)

  Чисте згоряння завдяки високій  
чистоті сировини

  Тривале зберігання: із дотриманням 
необхідних вимог зберігається  
до 5 років без розшаровування 

  Готове до використання завдяки  
готовій суміші палива та мастила

Моторні мастила STIHL:
  Має багатоцільове застосування: із 

2-тактовими двигунами, а також двигу-
нами STIHL 2-МІХ та 4-МІХ®, надійно 
навіть при великих навантаженнях

  Тривалий термін служби та збільшені 
інтервали між технічним обслуговуван-
ням завдяки чистому згорянню палив-
ної суміші без осаду (HP Ultra) 

Ланцюгове мастило STIHL:
  Тривала стійкість: відсутність осмолен-

ня завдяки застосуванню напівсинте-
тичних високоефективних компонентів 
(SynthPlus)

Двигун Людина Навколишнє середовище

MotoMix –  
стандартна різьба

MotoMix –  
звичайна різьба

Готова паливна суміш (1:50) для всіх двигунів STIHL забезпе-
чує оптимальну потужність, покращений холодний запуск, 
максимальне прискорення на всьому діапазоні частоти 
обертання, покращені ходові властивості у випадку раптової 
зміни обертів двигуна. З моторним мастилом преміум–кла-
су STIHL HP Ultra для відмінного змащування двигуна та най-
вищої чистоти, повністю синтетичним та придатним до біо-
логічного розпаду, для оптимальної потужності та тривалого 
терміну служби. Не містить етанолу, практично не містить 
олефінових та ароматичних вуглеводнів, завдяки низькому 
рівню викидів воно є нешкідливим для користувача та двигу-
на. Тривале зберігання до 5 років�. Оптимальна потужність 
від одного виробника: завдяки злагодженій роботі двигуна 
STIHL та паливної суміші STIHL MotoMiх, яка ретельно пере-
віряється багаточисельними тестами.

3 л
Артикул 0781 999 6391

5 л �

Артикул 0781 999 6396

Приладдя: система 
заправки для паливної 
суміші

Для зручного заправлення 
мотоінструменту без пере-
ливання та розбризкування. 
Для 5-литрових каністр 
MotoMix, комбінованих  
каністр STIHL та каністр 
для бензину STIHL, до 5л, 
підходить для всіх отворів 
Ø > 23,5 мм.

Артикул 0000 890 5005

5 л
Артикул 0781 999 6003

20 л �

Артикул 0781 999 6004

Приладдя: система  
заправки

Для легкого дозування  
та заправлення. Велика 
пропускна здатність.  
 
 

Насадка для тари 3 л/5 л.

Артикул 0000 881 8800

Насадка для тари 20 л.

Артикул 0000 881 8803

Патент  
EP 2031043 �

Патент  
EP 2031043 �
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Надійно, потужно та екологічно.
Ми знаємо, що потрібно двигунам: Завдяки змістовним 
знанням про двигуни та паливно-мастильні матеріали ком-
панія STIHL досягає оптимальних результатів для людей, 
техніки та навколишнього середовища при розробці паливно- 
мастильних матеріалів. На практиці це означає: надійне  
застосування, велика потужність при малому зношенні та 
спалення палива з незначним викидом шкідливих речовин.

� Інші розміри запитуйте в офіційного дилера

Ланцюгове мастило 
ForestPlus

Високоефективне міне-
ральне мастило. Надійне 
змащування, не засмолю-
ється навіть при тривалому 
зберіганні. Мастило STIHL 
ForestPlus підходить для 
змащування ланцюгів у клі-
матичних умовах східної 
Європи, при температурі 
до -15°C.

1 л
Артикул 0781 516 6001

5 л �

Артикул 0781 516 6002

 NEW  20 l �

Артикул 0781 516 6006

Ланцюгове мастило 
BioPlus

Надзвичайно екологічне 
мастило на рослинній ос-
нові з чудовими мастильни-
ми властивостями та в’язкі-
стю. Характеризується  
швидким біологічним роз-
кладом в землі, має  
європейську екологічну 
відзнаку, перевірено  
ОЕСD 301 В. 

1 л
Артикул 0781 516 3001

3 л
Артикул 0781 516 3002

5 л
Артикул 0781 516 3004

20 л �

Артикул 0781 516 3007

Мастило HP для 
2-тактових двигунів

Моторне мастило на базі 
мінерального мастила,  
розроблено спеціально 
для високих вимог мотоін-
струменту. З добрими  
змащувальними властивос-
тями та чистим згорянням, 
JASO-FB, ISO-L-EGB.  
Співвідношення для суміші 
1 : 50, для всіх двигунів 
STIHL.

100 мл (для 5 л)
Артикул 0781 319 8401

1 л (для 50 л)
Артикул 0781 319 8410

1 л (для 50 л), з дозатором
Артикул 0781 319 8411

5 л (для 250 л)
Артикул 0781 319 8433

10 л � (для 500 л)
Артикул 0781 319 8434

Мастило для  
2-тактових двигунів 
HP Super

Напівсинтетичне мастило, 
що має низьку зольність, 
для чистого згорання. 
 Розроблено спеціально 
для двигунів STIHL. Специ-
фікації і допуски: JASO-FD,  
ISO-L-EGD. Співвідношення 
для суміші 1 : 50.

100 мл (для 5 л)
Артикул 0781 319 8052

1 л (для 50 л)
Артикул 0781 319 8053

1 л (для 50 л), з дозатором
Артикул 0781 319 8054

5 л (для 250 л)
Артикул 0781 319 8055

Мастило HP Ultra для 
2-тактових двигунів

Повністю синтетичне  
мастило із підвищеними 
змащувальними властивос-
тями. Надзвичайно чисте 
згоряння. 80 % мастила 
розкладається за 21 день. 
Підходить для тривалого 
використання у високопо-
тужних двигунах. Специфі-
кації і допуски: JASO-FB, 
ISO-L-EGB. Співвідношення 
для суміші 1 : 50.

100 мл (для 5 л)
Артикул 0781 319 8060

1 л (для 50 л), з дозатором
Артикул 0781 319 8061

5 л (для 250 л)
Артикул 0781 319 8063

+ підходить ++ добре підходить +++ дуже добре підходить � Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій для Вашого інструменту
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Ланцюгові мастила

ForestPlus мінеральне добре – 3 роки - 15 °C

BioPlus
Мастило на  
рослинній  

основі
добре

Екологічно чистий, має  
здатність до біологічного 

розщеплення
4 роки - 20 °C
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Мастила для 2-тактових двигунів

HP + + + + так Хороше змащення й згоряння Високоякісне мастило для двигунів 

HP Super ++ +++ +++ ++ так
Низька димність, дуже  

добра змішуваність

Найкраще мастило для двигунів  
для тривалого  

робочого ресурсу інструмента

HP Ultra +++ +++ +++ +++ так
Здатність до біологічного  

розкладання, відсутність золи

Найкраще мастило STIHL для  
підтримки чистоти  

та робочого ресурсу двигунів

500 годин роботи з HP Ultra

Порада  
експерта 
STIHL:

Найвищі змащувальні 
властивості та чисте  
згорання – найважливіші 
вимоги, що висуваються 
під час розробки всіх 
моторних мастил STIHL. 
Тестування в лабораторії 
STIHL показали, що при 
регулярному викорис-
танні мастила HP Ultra 
поршні, навіть після  
багатьох сотень годин 
роботи, виглядають як 
нові (див. малюнок).

Переваги паливно- 
мастильних матеріа-
лів STIHL: 

 Безпечний для людини
  Відчутно більша потужність та довший 

робочий ресурс двигуна
  Екологічно чистий для навколишньо-

го середовища: не забруднює грунтові 
води, не шкодить клімату

184 185
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www.stihl.ua

Порада  
експерта 
STIHL:

Для розприскування біль-
шої кількості розчинника 
Superclean рекомендуєть-
ся використовувати руч-
ний розпилювач SG 11 
PLUS разом з 5-литровою 
каністрою розчинника 
Superclean. Каністра об’є-
мом 1,5 л вміщує достат-
ньо чистильного засобу 
для ретельного догляду 
за інструментом.

а 

Розчинник смоли

Спрей подвійної дії: для 
очищення бруду й смоли  
та одночасно змащування 
ріжучої гарнітури, ножів 
мотоножиць та мотопил  
та захисту від корозії. 

Флакон, 300 мл
Артикул 0782 420 1002

Редукторне мастило 
для мотоножиць

Для змащування редукто-
рів всіх мотоножиць та 
електричних пилок STIHL. 

Тюбик, 80 г
Артикул 0781 120 1109

Тюбик, 225 г
Артикул 0781 120 1110

Редукторне мастило 
FS

Для змащування редукто-
рів всіх мотокіс та кущорі-
зів STIHL. 

Тюбик, 80 г
Артикул 0781 120 1117

Тюбик, 225 г
Артикул 0781 120 1118

Універсальний спрей

Мультифункціональний 
спрей для змащування,  
видалення бруду та  
захисту від корозії.

Флакон, 400 мл
Артикул 0730 411 7000

Спеціальний
очищувач Varioclean

Спеціальний очищувач для 
видалення та очищення від 
решток мастила фільтрів, 
корпуса.

Пляшка з розпилювачем,  
500 мл
Артикул 0000 881 9400

Каністра, 5 л
Артикул 0000 881 9409

Каністра для бензину

Зручні каністри для бензи-
ну в чотирьох варіантах: 
оранжевого та напівпрозо-
рого білого кольору,  
об'ємом від 3 до 20 л. 

3 л, білий
Артикул 0000 881 0204

5 л, білий
Артикул 0000 881 0202

5 л, оранжевий
Артикул 0000 881 0200

10 л, білий
Артикул 0000 881 0212

20 л, білий
Артикул 0000 881 0209

Приладдя:  
трубка для зливу  
(див.малюнок)

Артикул 0000 881 0217

SG 11 PLUS

Ручний обприскувач із  
насадкою для нанесення 
миючих та порошкоподіб-
них засобів, наприклад  
CB 50, Super clean чи 
Varioclean. Об’ємом  
1,5 л, максимальний тиск  
3 бар, ущільнювачі EPDM 
для миючих та порошкопо-
дібних засобів із показни-
ком pH 7 – 14. Для збіль-
шення робочого ресурсу 
передбачено спеціальний за-
хисний елемент для насосу.

Артикул 4255 019 4912 u

Шприц для мастила

Для вчасного змащення, 
наприклад, ASA 85 або  
відомої зірочки.

Артикул 1108 890 2500

Приладдя: мастило для  
зірочки (без мал.)

Тюбик, 225 г
Артикул 0781 120 1111

Тримачі для системи 
заправлення та руч-
ного інструменту

Для практичного зберігання 
систем заправлення. Для 
комбінованих каністр «Стан-
дарт», об'ємом 3 л/5 л.

Артикул 0000 881 0126

Комбіновані кані-
стри, оранжеві

«Стандарт» 
Із двома відділеннями для 
5 л паливної суміші та 3 л 
ланцюгового мастила. 
Оранжевого кольору. Із 
двома кришками-замками 
із захистом від дітей і ви-
пускною лійкою. 

Артикул 0000 881 0111

«Профі»  
Комбінована каністра в 
комплекті з тримачем для 
дрібного ручного інстру-
менту та тримачем систе-
ми заправки.

Артикул 0000 881 0113

Приладдя: трубка для 
зливу (див. малюнок вище)

Чорний, із кришкою.

Артикул 0000 881 0128

Невелика комбінована ка-
ністра оранжевого кольо-
ру, для 3 л паливної суміші 
та 1,5 л ланцюгового 
мастила. Включно із лій-
кою. Каністра може бути 
додатково дооснащена 
системами заправлення 
для паливної суміші та лан-
цюгового мастила. 

Артикул 0000 881 0124

Система заправки 
для ланцюгового 
мастила

Для зручного заправлення 
інструменту без перели-
вання. Для всіх баків із 
отвором Ø 23,5 мм.

Артикул 0000 890 5004

Мірна лійка

Для приготування  
паливних сумішей. 

Для змішування  
до 5 л суміші
Артикул 0000 881 0186

Для змішування  
до 25 л суміші
Артикул 0000 881 0182

Металева каністра

20 л каністра із допуском 
ООН. 

Артикул 0000 881 0205

Приладдя:  
гнучкий штуцер зливу  
(див. малюнок вище)

Артикул 0000 881 0211

Пляшка для  
змішування  
паливної  
суміші, 1 л

Для зручного змішування 
та дозування невеликої 
кількості паливної суміші 
до 1 л. Вузька лійка, вели-
кий отвір для заправлення, 
шкала на пляшці та на 
кришці, закривається.

Артикул 0000 881 9411

Комбі-каністри,  
білі

«Стандарт» 
Із двома відділеннями для 
5 л паливної суміші та 3 л 
ланцюгового мастила. 
Оранжевого кольору. Із 
двома кришками-замками 
із захистом від дітей і ви-
пускною лійкою. 

Артикул 0000 881 0120

«Профі» 
Комбінована каністра в 
комплекті з тримачем для 
дрібного ручного інстру-
менту та тримачем систе-
ми заправки. 

Артикул 0000 881 0123

Приладдя: трубка для 
зливу (див. малюнок вище)

Чорний, із кришкою.

Артикул 0000 881 0128

Система заправки 
для паливних  
сумішей

Для легкого заправлення 
пристроїв з мотором від 
STIHL. Для 5-литрових ка-
ністр MotoMix, комбінова-
них каністр STIHL та ка-
ністр для бензину STIHL, 
до 5л, підходить для всіх 
отворів Ø > 23,5 мм.

Артикул 0000 890 5005

Приладдя: розпірна 
шайба 
(див. малюнок)

Для модельного ряду  
мотопил MS 200.

Артикул 0000 894 6301

Тримач для зберігання 
дрібного ручного інстру-
менту на комбі-каністрах 
«Стандарт». Викрутка та  
напилок буде завжди під 
рукою.  

Артикул 0000 881 0127

Система заправки 
для ланцюгового 
мастила
Для легкого дозування та 
заправлення. 

Насадка для тари 3 л/5 л.

Артикул 0000 881 8802

Насадка для тари 20 л.

Артикул 0000 881 0119
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Рулетка, маркери, 
клини – у Крістіана 
є все необхідне.

Після заготівлі дров 
для каміну Анетт 
поповнює їх запас у 
будинку. 

« Робота чи вільний  
час – завжди із  
задоволенням».
Велика ділянка та розташований неподалік ліс наче створені для 
Крістіана й Анетт. Тут завжди знайдеться робота для обох і їм це 
дуже до вподоби. Тож без зручного інструменту не обійтись, щоб 
вони не планували робити: заготовляти дрова, підстригати кущі 
або звалювати сухі дерева. 

189
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Ручний інструмент та приладдя для роботи в лісі
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Садові ножиці Bypass �

PG 10

0000 881 3604 u 21,5 230 20
Базова модель. Алюмінієвий корпус, ручка з протиковзаючим  
покриттям, заточуване лезо, фіксація лез однією рукою

PG 20

0000 881 3637 u 21,5 240 25
Універсальність. Кований корпус з металу, ручка з протиковзаючим 
покриттям, хромовані леза, що можуть заточуватись, фіксація лез 
однією рукою, виїмка для кусачок

PG 30

0000 881 3638 u 21,5 255 25
Зручність. Кований корпус з металу, ручки з протиковзаючим  
покриттям, замінні леза, зручна фіксація лез однією рукою, виїмка 
для кусачок, жолобок для соку запобігає склеюванню лез

FELCO F 6

0000 881 8501 u 19,5 210 20

Компактність. Кований корпус з алюмінію, ручка з протиковзаю-
чим покриттям, компактна ріжуча частина, ріжуча головка під  
кутом, замінні леза, зручна фіксація лез однією рукою, виїмка для 
кусачок, жолобок для соку запобігає склеюванню лез, підходить 
для малих і середніх рук

FELCO F 8 
FELCO F 9 (для шульги) 0000 881 8503

0000 881 8504
u 21,0 245 25

Ергономічність. Кований корпус з алюмінію, ручки ергономічної 
форми з протиковзаючим покриттям, ріжуча головка під кутом,  
замінні леза, фіксація лез однією рукою, виїмка для кусачок,  
жолобок для соку запобігає склеюванню лез, підходить для  
середніх і великих рук

FELCO F 2

0000 881 8500 u 21,5 240 25

Універсальність. Кований корпус та ручки з алюмінію, із протиков-
заючим покриттям, замінні леза, зручна фіксація лез однією рукою, 
виїмка для кусачок, жолобок для соку запобігає склеюванню лез, 
підходить для середніх і великих рук

FELCO F 7 
FELCO F 10 (для шульги) 0000 881 8502

0000 881 8505
u 21,0 290 25

Зручність. Кований корпус з алюмінію, з поворотною ручкою для 
тривалої роботи, із протиковзаючим покриттям, ріжуча головка під 
кутом, замінні леза, зручна фіксація лез однією рукою, виїмка для 
кусачок, жолобок для соку запобігає склеюванню лез, підходить 
для середніх і великих рук

FELCO F 12

0000 881 8506 u 20,0 265 20

Зручність і ергономічність. Кований корпус з алюмінію, з поворот-
ною ручкою для тривалої роботи, із протиковзаючим покриттям, 
компактна ріжуча головка під кутом, замінні леза, фіксація лез  
однією рукою, виїмка для кусачок, жолобок для соку запобігає 
склеюванню лез, підходить для маленьких і середніх рук

Садові ножиці Aмboss �

PG 25

0000 881 3639 u 19,5 260 15
Універсальність. Кований корпус з металу, ручки з покриттям,  
що зменшує ковзання, лезо та нижній упор замінні

FELCO F 31

0000 881 8507 u 21,0 225 25
Зручність. Кований корпус з алюмінію, ергономічна форма ручок 
із покриттям, що не ковзає у руці, лезо й упор замінні

� Вага включно з лезами, без акумулятора та зарядного пристрою � K-коефіцієнт за EN 50260-1: 2005 = 1,5 м/с²
� K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 1,5 дВ(A)

� Додаткову інформацію про принцип роботи систем Amboss та Bypass читайте у довіднику «Детально про технології STIHL» на стор. 247
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Акумуляторні садові ножиці

ASA 65  NEW 4861 011 6220 36 0,75 � < 70 < 2,5 35 1,6

Підібрати літій-іонний  
акумулятор та інше  
приладдя Ви можете в  
розділі на сторінці 8.

ASA 65

Швидкі і потужні акумуля-
торні ножиці для виноград-
ної лози і невеликих гілок. 
Зокрема, підходять для  
роботи на виноградниках, 
в садах і розаріях. Можуть 
використовуватись як  
правою, так і лівою рукою, 
міцний алюмінієвий корпус, 
ергономічна форма ручки, 
електронне регулювання 
відкриття леза, легка заміна 
лез, вага 750 г �. 

ASA 65 без акумулятора,  
без зарядного пристрою
Артикул 4861 011 6220

NEW

190 191
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Телескопічний шток 456 см

184 – 456 см. Надзвичайно 
міцна алюмінієва штанга 
для телескопічної пилки 
Super TurboCut. Зажими  
та фіксатори забезпечують 
плавне  регулювання  
довжини та правильно  
розташований центр ваги. 
Гумове покриття для  
надійного тримання в  
руках, навіть на холоді.

Артикул 0000 881 4113

Гусеничні ножиці

Для гілок діаметром 3 см,  
з мотузкою для перетягуван-
ня, без телескопічного штоку.

Артикул 0000 881 3603

Телескопічний шток 320 см

Від 175 до 320 см, плавно  
регулюється. Для робіт на  
висоті до 5 м. Двокомпо-
нентна, міцна алюмінієва 
трубка Ø 30 мм/27 мм. 
Дуже міцний тяговий трос  
зі сталі, легко натягується. 
М'яке гумове покриття ручки.

Артикул 0000 881 6101 

Гусеничні ножиці 

Вага 630 г. Міцний метале-
вий корпус із захисним  
покриттям від корозії, 
двостороння опора для  
точного різу, трос,  
додаткова катушка. 

Артикул 0000 881 3673

Телескопічна пила  
PR 38 CT

40 см, прибл. 400 г. Високо-
якісна пилка для обрізки  
гілок. Пильне полотно із 
твердохромового покриття.

Артикул 0000 881 3672 u

Секатор Bypass �

PB 10

0000 881 3669 u 60 1.000 35

Універсальність. Надміцні алюмінієві ручки з покриттям, що зменшує 
ковзання, пряма кована ріжуча головка, особливо міцні леза з  
жолобком для соку. Ріжуча частина із системою змащування мастилом, 
що знаходиться всередині, амортизуючими елементами, фіксуючими 
жолобками на зустрічній ріжучій кромці

PB 20

0000 881 3664 u 80 1.125 42

Універсальність. Надміцні алюмінієві ручки з покриттям, що зменшує 
ковзання, пряма штампована ріжуча головка, хромовані міцні, відшлі-
фовані з високою точністю леза замінюються та мають жолобок для 
соку, з амортизуючими елементами

PB 30

0000 881 6500 u 83 1.695 50

Потужність. Надміцні алюмінієві ручки з покриттям, що зменшує 
ковзання, пряма кована ріжуча головка з вуглецевої (карбонової)  
сталі, міцні, відшліфовані з високою точністю леза замінюються та  
мають жолобок для соку, верхнє ріжуче лезо та нижній гачок ковані  
та замінні,  амортизуючі елементи

FELCO F 200A-40

0000 881 3676 u 40 665 35
Компактність. Легкі й дуже міцні алюмінієві ручки з покриттям,  
що зменшує ковзання, пряма ріжуча головка, міцні та замінні леза,  
амортизуючі елементи, фіксуючі жолобки на зустрічній ріжучій кромці

FELCO F 210A-60

0000 881 3677 u 60 795 35
Універсальність. Легкі й дуже міцні алюмінієві ручки з покриттям, що 
зменшує ковзання, ріжуча головка під кутом, міцні та замінні леза, 
амортизуючі елементи

FELCO F 220

0000 881 3678 u 80 1.335 40
Потужність. Легкі й дуже міцні алюмінієві ручки з покриттям, що  
зменшує ковзання, із системою розподілення сили та амортизуючими 
елементами, міцні та замінні леза

Секатор Aмboss �

PB 25

0000 881 3653 u 80 1.245 40
Універсальність. Легкі й дуже міцні алюмінієві ручки з покриттям, що 
зменшує ковзання, ріжуча головка під кутом, лезо з покриттям проти 
налипання, лезо та нижній упор замінюються

PB 35

0000 881 3665 u 80 1.460 48

Універсальність. Легкі й дуже міцні алюмінієві ручки з покриттям, що 
зменшує ковзання, ріжуча головка під кутом, лезо з покриттям проти 
налипання,  лезо та нижній упор замінюються, фіксуючі жолобки та  
система розподілення сили

FELCO F 231

0000 881 3679 u 80 1.150 40
Зручність. Легкі й дуже міцні алюмінієві ручки з покриттям, що  
зменшує ковзання, ріжуча головка під кутом, з вигнутим упором,  
лезо та нижній упор замінюються, система розподілення сили
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� Детально про принцип роботи систем Amboss та Bypass читайте у довіднику «Детально про технології STIHL» на стор. 247

Садові ножиці PH 10

54 см, 1.050 г. Для м’яких 
та твердих кущів. Спеціаль-
не покриття на лезах,  
захист від корозії. Регулю-
вання без застосування ін-
струменту. Рукоятка з буку.

Артикул 0000 881 3671 u 

Заточний камінь

Заточування ножиць для  
гілок, садових ножиць,  
сокир, лопат тощо.  
2-сторонній із дрібною  
та крупною грануляцією. 
Може застосовуватись  
із водою та мастилом.

Артикул 0000 881 6001

Інструмент для  
заточування  
3-в-1

Може використовуватися 
для секаторів і садових  
ножиць, сокир і колунів, а 
також для домашніх ножів 
та ножиць. Ергономічний 
дизайн для зручності вико-
ристання і професійного 
результату.

Артикул 0000 881 9801

NEW
Складна пилка PR 16

Полотно 16 см, 160 г,  
товщина гілок Ø до 65 мм.  
Для швидкого та точного пи-
ляння. 3-стороння японська 
система чергування зубців 
пилки. Хромована сталь, за-
гартована імпульсним мето-
дом, конусоподібна форма 
полотна пилки, ергономічна 
ручка з м'яким покриттям, 
складна, із захистом від  
корозії.

Артикул 0000 881 8700 u
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Весь асортимент приладдя для заточування ланцюгів  
дивіться на сторінці 60.

Корувальна  
лопатка Marder

Ширина 13 см, прибл.  
600 г. Для видалення лег-
кої кори з хвойних дерев,  
з яких повністю зрізано  
всі гілки. Кований.  

Без рукоятки
Артикул 0000 881 2307

Рукоятка
Артикул 0000 881 2107

Гумова ручка
Артикул 0000 881 2500

Корувальна  
лопатка Dauner

Прибл. 750 г. Загострена 
корувальна лопатка з 3 ле-
зами для легкого видален-
ня товстої кори та тонких 
гілок.  

Без рукоятки
Артикул 0000 881 2303 
 
Рукоятка
Артикул 0000 881 2109

Пилка для гілок

Для швидкого та точного пи-
ляння. 3-стороння японська 
система чергування зубців 
пилки. Хромована сталь, за-
гартована імпульсним мето-
дом, конусоподібна форма 
полотна пилки, ергономічна 
ручка з м'яким покриттям, 
лезо із захистом від корозії, 
з футляром для двосторон-
нього монтажу, як для прав-
ші, так і для лівші.

З прямим лезом для уні-
версального застосування 
в садівництві та догляді за 
ландшафтом.

PR 24 
24 см, 305 г
товщина гілок Ø до 100 мм
Артикул 0000 881 8701 u

PR 33 
33 см, 370 г
товщина гілок Ø до 150 мм
Артикул 0000 881 8702 u

PR 32 CW  
Пильне полотно 32 см, 
230 г, товщина гілок Ø до 
150 мм Із карбонової сталі, 
для дуже швидкого та чи-
стого різу. Ручка з буку.

Артикул 0000 881 4111 u

Швейцарський серп

43 см, 650 г. Спеціальний 
серп для  догляду за молод-
ником та для розчищення 
низькорослих культур.  
Із зручною шкіряною  
рукояткою. 

Артикул 0000 881 3400 u

Садовий серп

74 см, 1.500 г. Легкий серп 
для прорідження невеликих 
кущів, чагарників або гілок. 
Із ріжучою кромкою на зов-
нішньому боці ножа та захи-
стом леза, а також рукоят-
кою із горіхового дерева, 
довжиною 45 см.

Артикул 0000 881 3500 u

Алюмінієві клини для 
звалювання дерев 

Вузький, для кращого вкли-
нювання у стовбур. Три ва-
ріанти розмірів для малень-
ких, середніх та великих 
діаметрів стовбурів.

22 см, 600 г
Артикул 0000 881 2222 u

24 см, 800 г
Артикул 0000 881 2223 u

Пластикові клини для 
звалювання дерев

Ударостійкий навіть для  
використання при низьких 
температурах. З високоякіс-
ного поліаміду, спеціальна 
структура поверхні запобі-
гає висковзуванню клина, 
на вибір три довжини для 
дерев середньої товщини,  
а також для товстомірної  
деревини, із збільшеним  
кутом вклинювання.

19 см
Артикул 0000 881 2212 u

23 см
Артикул 0000 881 2213 u

25 см
Артикул 0000 881 2214 u

Поворотний клин  
із алюмінію

22 см, 920 г. Максимальне 
розклинювання завдяки 
обертанню. Кований міц-
ний алюміній з чудовою 
стабільністю разом із тим 
має малу вагу. Фрезеровані 
жолобки для максимальної 
фіксації, навіть у замерзлій 
деревині.  

Артикул 0000 881 2221 u

Алюмінієвий клин

12 x 4 см. 190 г.  
Маленький і практичний  
(12 x 4 см) з гачками для 
оптимальної фіксації в 
стовбурі

Артикул 0000 881 2201 u

Ручна сапка

35 см, 500 г. Для перемі-
щення дров, невеликих ко-
лод. Для ергономічної та 
комфортної роботи. Із ви-
сокоякісної сталі та ясену. 
Німецька форма, підсилена.

Артикул 0000 881 2800 u

Сапка Biber

107 см, 1.300 г. Для  
трелювання стовбурів.  
Із високоякісної сталі та 
ясену. Із зубчатим обухом,  
особливо придатна для  
зимових робіт. 

Артикул 0000 881 2802 u

Клин з алю мінію

980 г. Кований, в комплекті 
з дерев'яною ручкою та 
кільцем.  

Артикул 0000 890 9200 u

Легка сапка

107 см, 1.100 г.  
Для трелювання стовбурів. 
Відшліфований кінчик.  
Із високоякісної сталі та 
ясену. Тірольська форма. 

Артикул 0000 881 2801 u

Гак для перетягування 
колод

Для переміщення стовбу-
рів. Із відшліфованим кінчи-
ком для легкого захвату 
стовбурів. Із найкращої  
загартованої сталі. Пласти-
кова ручка для більшого 
робочого комфорту. 

Артикул 0000 881 2906

Поворотний гак для 
складання колод

127 см, ca. 3.600 г. Для пе-
ревертання стовбурів, при-
значено для міцної дереви-
ни. Конічна втулка, кований 
вручну гак, ручка з ясену.

Артикул 0000 881 2604 u

Ручний гак для  
складання колод

Ширина захвату 18,5 см. 
Кований ручний гак із за-
гартованими кінцями. Ви-
сокоякісна, 2-компонентна 
ручка із корку та пластику. 

Артикул 0000 881 3004

Гак для перетягуван-
ня колод FZ 10

Для перетягування стовбу-
рів з полегшеним заче-
пленням за стовбур  
завдяки відшліфованому 
кінчику. Високоякісна  
загартована сталь. 

Комфортна рукоятка.

Артикул 0000 881 2907

Гак для складання 
колод FP 10

Для підняття, транспорту-
вання та складання колод. 
Комфортна ручка з м'яким 
покриттям.

Артикул 0000 881 4401 u

Ручний гак для скла-
дання колод FP 20

Ширина захвату 20 см.  
Гак із кутовою зручною ру-
кояткою для переміщення 
колод. Загартовані кінці.

Артикул 0000 881 3005 u

Валочна  
лопатка

Для звалювання дерев у 
потрібному напрямку під 
час звалювання. З поворот-
ним гаком. Спеціальний 
сталевий сплав.

76 см, ca. 1.800 г
Артикул 0000 881 2701 u

130 см, ca. 3.400 г
Артикул 0000 881 2700 u
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Традиції та постійність
Сокири і колуни цієї серії виготовлені з матеріалів 
найвищої якості та мають ексклюзивний дизайн. 
Цей спеціальний випуск сокир із тисненням 
«1926» - року заснування компанії STIHL – симво-
лізує відданість бренду STIHL традиціям, надій-
ності та якості. Сокири STIHL «1926» виковані 
вручну зі спеціальної високоякісної марки сталі. 
Топорище з деревини ясеня кілька разів вручну 
покривається воском. Ексклюзивна якість та інди-
відуальність для справжніх поціновувачів ручної 
роботи. Кожен екземпляр має викарбований ін-
дивідуальний номер, що робить її унікальною. Із 
шкіряним чохлом для леза. 

Сокира лісника AX 7 T

40 см, 700 г. Добре підходить для обрізки сучків.  
Із шкіряним чохлом. 

Артикул 0000 881 1966  u

Універсальна сокира AX 12 T

70 см, 1.200 г. Дуже добре підходить для обрізки 
 сучків та легких робіт з розколювання. Із шкіряним 
чохлом.

Артикул 0000 881 1967  u

Колун AX 28 T

85 см, 2.750 г. Для складних завдать з розколювання, 
обрізки, звалювання.Із шкіряним чохлом.  

Артикул 0000 881 1968  u

Сокири з полімеру
Універсальні сокири та колуни із топорищем, ви-
готовленим із поліаміду, зміцненого скловолок-
ном. Надзвичайно легкий, міцний, зносостійкий 
інструмент, стійкий до будь-яких погодних умов. 
Лезо сокири зроблене зі сталі з покриттям C60, 
має відмінні антифрикційні властивості і нероз-
ривно з'єднане з топорищем. Поверхня нижньої 
частини топорища із покриттям, що не ковзає та 
надійно тримається в руці. Центр ваги, розташо-
ваний ближче до леза, забезпечує оптимальний 
розподіл ваги і сили під час роботи.

Сокира AX 6 P

37 см, 640 г. Добре підходить для відокремлення  
сучків, для розколювання колод, із вбудованим  
цвяходером на лезі.

Артикул 0000 881 6800  u

Сокира-колун AX 15 P

73 см, 1.450 г. Дуже добре підходить для відокрем-
лення сучків та для нескладних завдань із валки  
дерев, для розколювання колод.

Артикул 0000 881 6700  u

Колун AX 20 PC

75 см, 1.950 г. Дуже добре підходить для відокрем-
лення сучків середньої складності, для розколювання 
колод.

Артикул 0000 881 6600  u
�  Цей ручний інструмент додатково може бути оснащено захисною гільзою, запитуйте офіційного дилера
� Вкл. 300 г захисної гільзи

Сокира лісника AX 6

40 см, 600 г. Легка сокира для щоденного використання. 
З ясеневою рукояткою.

Артикул 0000 881 1969  u

Колун AX 13 C

50 см, 1.250 г �. Дуже добре підходить для нескладних 
робіт з розколювання. Із ясеневою рукояткою.

Артикул 0000 881 1914   u

Сокира-колун AX 10

60 см, 1.000 г. Добре підходить для обрізки гілок та  
нескладних робіт з розколювання. З ясеневою рукояткою.

Артикул 0000 881 1971   u

Сокира-колун AX 16 S

70 см, 1.550 г �. Дуже добре підходять для обрізки  
гілок та звалювання за допомогою сокири, а також для 
нескладних робіт з розколювання. Ручка з горіхового  
дерева, із захисною гільзою та запобіжною пластиною.

Артикул 0000 881 1957  u

Колун
Оптимальний результат розколювання при низьких  
затратах зусиль завдяки конусоподібній формі голівки.

AX 16 CS 
70 см, 1.550 г �. Із ясеневою рукояткою. Добре підходить 
для нескладних завдань з розколювання.

Артикул 0000 881 6601  u

AX 28 CS  
80 см, 2.800 г �. Дуже добре підходить для середніх  
та важких робіт з розколювання, добре підходить для  
нескладних робіт з розколювання. Ручка з горіхового  
дерева, із захисною гільзою та запобіжною пластиною.

Артикул 0000 881 2014  u

Колун
Кована головка колуна із захватним гачком. Дуже велика 
ударна площина для точного забивання алюмінієвих та 
пластикових клинів.

       AX 30 C  
85 см, 3.000 г. Добре підходить для середніх та важких 
робіт з розколювання, розколювання метрових колод та 
міцних порід дерев, а також для валки дерев за допомогою 
клина. Із ясеневою рукояткою.

Артикул 0000 881 2009  u

             AX 33 CS 
90 см, 3.300 г �. Дуже добре підходить для розколювання 
метрових колод та міцних порід дерев, а також для валки 
дерев за допомогою клина, добре підходить для важких 
робіт з розколювання. Ручка з горіхового дерева, із  
захисною гільзою та запобіжною пластиною.

Артикул 0000 881 2011  u

Класика
Сокири та колуни високої якості з класичних  
матеріалів. Загартована сталь долає опір навіть  
найтвердішої деревини. Широкий асортимент  
виробів з перевіреною часом конструкцією є  
функціональним, міцним і надійним. 
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+ підходить ++ добре підходить +++ дуже добре підходить – не рекомендовано � Із цвяходером

Маркувальний  
спрей ECO

Якісна, стійка до впливу 
 морозу та нешкідлива  
для довкілля витривала 
маркувальна фарба з  
інтенсивним флуоресцент-
ним пігментом та високою 
покривною здатністю.  
Надзвичайно стійка та  
видима тривалий час на-
віть на вологих і замерзлих  
поверхнях. В'яжучі речови-
ни на 100 % біологічно роз-
кладаються і виготовлені  
з відновлюваної сировини. 
Без запаху та надзвичайно 
ефективна. Відзначена  
нагородою KWF. б'єм:  
500 мл.

Колір Артикул
0000 881 1787
0000 881 1789
0000 881 1790
0000 881 1791
0000 881 1792
0000 881 1793

Футляр для маркуваль-
ного спрею ECO

Із кріпленням на пояс. 
Спрей дуже зручно діста-
ється з футляру. Завдяки 
міцній задній стінці з плас-
тику (ізольований та з під-
кладкою) забезпечується 
високий комфорт носіння.

Артикул 0000 881 0519

Pучка-пістолет для 
спрею ECO

Під час маркування стовбу-
рів руки залишаються  
чистими. 

Артикул 0000 881 1788

Маркувальна стрічка

Із стійкого до розриву  
паперу, екологічна, ширина 
20 мм, довжина 75 м.

Колір Артикул 
0000 881 1700
0000 881 1701
0000 881 1702
0000 881 1703
0000 881 1704
0000 881 1705Крейда PRO

Для сухого та вологого де-
рева. Дуже яскравий колір, 
який тримається тривалий 
час незалежно від погодних 
умов. Не ламається. Довжи-
на 12 см. 12 шт. в упаковці.

Колір Артикул 
0000 881 1500
0000 881 1501
0000 881 1502
0000 881 1503
0000 881 1504

Тримач для крейди

Затискач із міцного металу. 
Зручно тримати. Корпус із 
міцного та ударостійкого 
пластику, сигнального  
кольору. Для крейди  
діаметром 11 – 12 мм.

Артикул 0000 881 1602

Футляр для тримача 
крейди

Міцний футляр із кріплен-
ням на поясі. Для інстру-
ментів. Ізольований, з під-
кладкою та пластиковою 
задньою стінкою. 

Артикул 0000 881 0518 u
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Де використовуються?

Сокири

AX 6 0000 881 1969 + – – + – – – –

AX 6 P � 0000 881 6800 ++ – – + – – – –

AX 7 T 0000 881 1966 ++ – – ++ – – – –

Сокири-колуни

AX 10 0000 881 1971 ++ + + + – – – –

AX 12 T 0000 881 1967 ++ +++ + ++ + – – –

AX 15 P 0000 881 6700 + +++ ++ ++ ++ + – –

AX 16 S 0000 881 1957 + +++ ++ ++ + + – –

Колун

AX 13 C 0000 881 1914 + – – +++ + – – –

Сокири-колуни

AX 16 CS 0000 881 6601 + + – +++ + – – –

AX 20 PC 0000 881 6600 + + – ++ +++ ++ – +

AX 28 CS 0000 881 2014 + + – ++ +++ +++ – +

AX 28 T 0000 881 1968 + + – ++ +++ +++ + ++

Колун

AX 30 C 0000 881 2009 – – – + ++ ++ ++ ++

AX 33 CS 0000 881 2011 – – – – + ++ +++ +++
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Штангенциркуль

Розрахункова довжина  
32 см. Для вимірювання  
діаметру стовбурів.  
Некалібрований. 

Артикул 0000 881 0910 u

Штангенциркуль із 
легкого металу

Для вимірювання діаметру 
стовбурів. Калібрований.

Довжина вимірювання 30 см
Артикул 0000 881 0909

 
 
Для вимірювання діаметру 
стовбурів. З легкого алюмі-
нію, калібрований.

Довжина вимірювання 40 см
Артикул 0000 881 0914

Лазер 2-в-1 � 

Покажчик напрямку звалю-
вання та вимірювання  
довжини колод в одному. 
Інноваційний допоміжний 
інструмент під час звалю-
вання дерев вказує напря-
мок падіння дерева та  
вимірює довжину колод. 
Оберіть відповідний до  
Вашої мотопили тримач  
лазера. Більше про тримачі 
читайте на сторінці 41.

Артикул 0000 400 0200 u

� Тримач не входить у комплект поставки

Комбінована сумка

Для зручного зберігання 
 гаків та вимірювальних 
штангенциркулів. Ізольова-
на задня частина з м'якою, 
приємною на дотик підклад-
кою. 

Артикул 0000 881 0513 u

Зберігає клини та рулетки 
завжди напоготові. Ізольо-
вана та з підкладкою задня 
стінка забезпечує приємне 
носіння. 

Артикул 0000 881 0514 u

Сумка

Сумка для носіння захватів 
та гаків. Має підкладку. 

Артикул 0000 881 0515

Тримач

Міцна задня стінка, (ізольо-
вана та з підкладкою) із шкі-
ряною вставкою для біль-
шого комфорту.

Артикул 0000 881 0517 u

Розмічувальний ніж

8,5 см довжина леза. Для 
розмічування дерев. Лезо 
складається для зберіган-
ня в кишені.

Артикул 0000 881 1400

Рухливий різак

Додається до різака на ви-
мірювальній лінійці з вил-
кою. Із дерев'яною ручкою.

Артикул 0000 881 1100

Шкіряний ремінь

Ширина 4 см, довжина  
125 см. Дуже міцний шкі-
ряний ремінь, товщина  
3 мм. Пряжка з  
подвійними зубцями.

Колір Артикул
0000 881 0600 u
0000 881 0602 u

Тримач для рулетки

Для всіх рулеток. Із міцним 
пластиковим корпусом. 

Артикул 0000 881 0700

Рулетка

Довжина 15 м. Вимірюваль-
на смужка, що легко розтя-
гується та автоматично 
змотується в пластиковому 
корпусі. 

Артикул 0000 881 0802 u

Pемонтні кліщі для 
рулетки

У комплекті 500 заклепок. 

Артикул 0000 881 0880

Рулетка

Автоматично змотується  
в металевому корпусі.

Довжина 15 м
Артикул 0000 881 0800 u

Довжина 20 м
Артикул 0000 881 0804 u

Довжина 25 м
Артикул 0000 881 0801 u

Сумка для  
інструментів

З м'якого ПВХ із спіненою 
тильною стороною та  
шкіряним покриттям для 
зберігання маленьких  
деталей (інструментів), пе-
рев'язувального пакету  
і вимірювальної рулетки. 

Артикул 0000 881 0516 u

З легкого металу

Для вимірювання діаметру 
стовбурів. Калібрований.  

Довжина вимірювання 60 см
Артикул 0000 881 0917

Довжина вимірювання 80 см
Артикул 0000 881 0918

Довжина вимірювання 100 см
Артикул 0000 881 0919
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Захисні костюми для роботи в лісі 205

 » Огляд захисних костюмів 208

Захисний та робочий одяг із світловідбиваючими вставками 210

Робочий одяг для різних погодних умов 212

Таблиці розмірів 214

Шоломи та захист обличчя 216

 » Огляд шоломів 216

Навушники, захисні окуляри та рукавиці 218

« Ми покладаємось один на одного. 
І на наше спорядження».
Пополудні: звалювання та розкряжовування на схилі майже завершено. Піа, Труве та Нут 
влаштовують невеличку перерву. Ця команда професіоналів проводить багато часу разом  
і вже добре спрацьовані. «Ми працюємо завжди у відмінному гуморі»,- каже  Труве. І 
допомагає у цьому високотехнологічний захисний одяг. – Якщо пригадати як було раніше, 
варто відмітити, що сучасний захисний одяг набагато комфортніший за будь-якої погоди». 

Труве обожнює свою 
роботу.

Якісні робочі рукавиці під час 
роботи забезпечують захист та 
надійне зчеплення.

202 203
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Класи захисту EN 381

Клас захисту 0  
(=̂   16 м/с �) – – – –

Клас захисту 1  
(=̂   20 м/с �)

Клас захисту 2  
(=̂   24 м/с �) – – –

Клас захисту 3  
(=̂   28 м/с �) – – – –
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Захисний одяг не гарантує абсолютного захисту від  
травмування. Він не є заміною техніці безпеки під час  
роботи. Тому, будь ласка, обов'язково дотримуйтесь  
правил, наведених в інструкціях по експлуатації засобів 
захисту та мотоінструменту.

Місця захисту від порізів у штанях та куртках

Для отримання відомостей про захист від порізів, див. 
 довідник « Детально про технології STIHL » на сторінці 247.

Захисні костюми  
для роботи в лісі

  Для звалювальників та працівників  
лісових господарств

  Для оптимального захисту 

  Комфортність костюмів  
забезпечується інноваційними  
матеріалами та зручним кроєм

 Будь ласка, зверніть увагу, що не вся продукція має одна-
кові характеристики. На цій сторінці йдеться лише про  
деякі з них. Детальніші відомості наведено у довіднику  
«Детально про технології STIHL» на сторінці 238 та на 
сайті www.stihl.ua. 

1    Міцний високотехнологічний матеріал
  Ексклюзивні деталі крою та спеціально розроблені мате-

ріали відрізняють наш захисний одяг. Наприклад, міціні 
високотехнологічні волокна. Вони забезпечують високий 
захист від травм, води, вітру і холоду, при цьому властивість 
тканини «дихати» залишається на потрібному рівні. Як би 
сильно Ви не були одягнені, в захисному одязі STIHL клімат 
для Вашого тіла залишається максимально комфортним.

2   Продумані деталі
  У нашому функціональному одязі приховано багато  

продуманих технологічних рішень. Наші розробники 
одягу постійно перетворюють вимоги користувачів у 
практичні рішення. Це, наприклад, індивідуальне нала-
штування вентиляційних отворів, для забезпечення  
найкращого захисту від вологи, чи спеціальна зміцнена 
тканина в місцях, що піддаються особливим наванта-
женням, таким як коліна та лікті.

4   Захист від порізів та сигнальний колір
  Безпека під час роботи з інструментом – головне для 

фірми STIHL. Флуоресцентні оранжеві вставки із яскравим 
сигнальним ефектом і світловідбивними вставками га-
рантуватимуть вашу видимість навіть в умовах поганого 
освітлення. Наші високотехнологічні матеріали, розроблені 
спеціально для роботи з мотоінструментом, забезпечують 
додатковий захист у ризикованих ситуаціях. Щоб Ви 
могли завжди повністю покластися на якість STIHL, наша 
продукція проходить сувору перевірку як за високими 
внутрішніми стандартами, так і постійними інспекціями 
сертифікованими Європейськими інститутами, як  
наприклад, SMP у Швеції або KWF у Німеччині. Крім 
того, ми ретельно перевіряємо та контролюємо наших 
постачальників.

3  Комфорт, догляд, захист
  Захисний одяг STIHL можна прати навіть при 60 градусах 

і віджимати у режимі 400 оборотів/хв. Таким чином легше 
видалити стійкі забруднення, наприклад, від смоли. Для 
того, щоб наш одяг було не лише легко прати, але й ком-
фортно носити, ми випробовуємо його в різноманітних 
тестах. Особливу увагу ми звертаємо на комфорт і сво-
боду рухів завдяки еластичним тканинам та вставкам, 
зручному крою, поясам та манжетам. Відібрані тканини 
забезпечують дуже високий захист від ультрафіолетових 
променів. Матеріали, що обираються для захисного одягу, 
мають сертифікати міжнародної системи сертифікації 
текстильних матеріалів Oeko-Tex® Standard 100 та ство-
рюють комфортний мікроклімат для Вашого тіла.

Модель A Модель C

Технології Комфорт Безпека

Практичний  
дизайн

2 4 Вищий рівень  
захисту

3 Зручний  
покрій

4 Вищий  
рівень  
захисту

1 Міцна та  
«дихаюча» тканина

�  Швидкість руху ланцюга, що досягається в умовах випробувань неможливо відтворити 1 : 1  
на практиці (Максимальна швидкість руху ланцюга бензопили не може бути досягнута).204 205
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Кінцеві цифри (..) артикулу визначають розмір одягу: щоб правильно  
визначити розмір, скористайтеся таблицею розмірів на сторінці 214 / 215

Костюм FUNCTION
Ви любите працювати на відкритому повітрі, час від часу заготовляєте дрова та працюєте в лісі? Тоді  

модельний ряд захисного одягу FUNCTION ідеальний варіант для Вас. Окрім захисту від порізів на штанах,  

Ви знайдете багато практичних деталей, таких як кишені, вентиляційні отвори, підсилені зони на ліктях  

та колінах. Сучасний дизайн, зручний крій та поєднання оливкового та оранжевого кольорів із великою  

кількістю сигнальних вставок підкреслять індивідуальність як користувача – початківця, так і професійного  

звалювальника.

Куртка  
FUNCTION Universal

Куртка з великою вставкою сигнального кольору з міцної та 
«дихаючої» тканини. Дві бокові кишені та одна нагрудна ки-
шеня на блискавці для мобільного телефону або медичних 
засобів першої допомоги. Зміцнена тканина на ліктях та 
плечах. Оптимальний комфорт забезпечують отвори для 
вентиляції та вільний крій, що не обмежує рухів. Великий  
логотип STIHL на спині. Колір антрацит, чорний та оранжевий.

Розмір S – XXL
Артикул 0088 335 04..  u

Штани / Комбінезон  
FUNCTION Universal

«Дихаючий» матеріал забезпечує високий комфорт та опти-
мальний мікроклімат. Із захистом від порізів (EN 381, модель 
A, клас захисту 1 (=̂ 20 м/с), з еластичними вставками, до-
датковим захистом в зоні попереку та нижньої частини ніг. В 
зоні задньої частини стегон вставки з добре вентильованого 
матеріалу. Колір антрацит, чорний та оранжевий.

 Штани, клас захисту 1 (=̂ 20 м/s), Розмір 44 – 64
Артикул 0088 342 08..  u

 Комбінезон, клас захисту1 (=̂ 20 м/s), Розмір 44 – 64
Артикул 0088 388 03..  u

Куртка  
FUNCTION Ergo

Куртка без захисту від порізів, виготовлена зі зносостійкого 
міцного матеріалу. Має сучасний і привабливий дизайн 
укомбінації оливкового та оранжевого кольорів. Для забез-
печення робочого комфорту куртка оснащена еластични-
мивставками, вентиляційними отворами, кишенею для  
аптечки першої допомоги, двома нагрудними кишенями  
на блискавці, зносостійкими вставками на ліктях, світло- 
відбивними смужками і великими вставками тканини  
сигнального кольору для кращої видимості. Із великим  
логотипом STIHL на спині.

Розмір XS – XXL
Артикул 0088 335 02..   u

Штани / Комбінезон  
FUNCTION Ergo

Виготовлені з міцного зносостійкого матеріалу. Сучасний 
крій та привабливий дизайн у комбінації оливкового та 
оранжевого кольору. Із захистом від порізів (стандарт  
EN 381), з еластичними вставками, вентиляційними  
отворами, зносостійкими вставками на колінах та різними 
кишенями на блискавці. Світловідбивні смужки покращать 
Вашу видимість навіть за поганого освітлення. 

 Штани, клас захисту 1 (=̂ 20 м/с), Розмір 42 – 60
Артикул 0088 342 05..  u

 Комбінезон, клас захисту 1 (=̂ 20 м/с), Розмір 48 – 64
Артикул 0088 388 01..  u

NEW
У продажу  

з весни 2017!

NEW
У продажу  

з весни 2017!
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Костюм FUNCTION

Куртка   NEW  
�

 FUNCTION Universal 0088 335 04.. u S – XXL – – 0,6

–

– – / – / – / –

– /  / – / – ++ ++ + – / 60  �

Антрацит, оранжевий:  
100 % поліестр

Чорний:  
65 % поліестр, 35 % бавовна

Наповнювач:  
100 % поліестр

Штани   NEW  
�

 FUNCTION Universal 0088 342 08.. u 44 – 64, 98 – 110 A/1 9 1,25 – / – /  / –

Комбінезон   NEW  
�

 FUNCTION Universal 0088 388 03.. u 44 – 64, 25 – 30 A/1 9 1,3 – / – / – / –

Куртка FUNCTION Ergo 0088 335 02.. u XS – XXL – – 0,7 – – – / – / – / –

– / – /  / – ++ ++ + – / 60

Верхній шар: 65 % поліестер,
35 % бавовна

Oранжевий: 70 % поліестер,  
30 % бавовна

Наповнювач: 100 % поліестер
Штани FUNCTION Ergo 0088 342 05.. u 42 – 60, 98 – 110, 99 A/1 8 1,4 – /  / –  / –

Комбінезон FUNCTION Ergo 0088 388 01.. u 48 – 64, 98 – 110, 25 – 29, 99 A/1 8 1,5 – /  / – – / –

 так +  Добре � В моделях без кнопок, будь ласка, використовуйте підтяжки з кліпсами � Проходить тестування на відповідність стандартам KWF
– відсутній ++ Дуже добре �  У продажу з весни 2017!

Захисні штани для роботи з кущорізом

«Дихаюча» тканина із захисним шаром. Колір: зелений, 
верхній шар 65 % поліестер, 35 % бавовна, наповнювач: 
100 % поліестер. Великі вентиляційні отвори на задній  
частині штанин, петелька для навішування FS, багато  
практичних кишень. Дивіться модель захисних штанів  
в оранжевому кольорі на сторінці 211.

Розміри XS – XXL
Артикул 0000 888 62..

NEW

Кінцеві цифри (..) артикулу визначають розмір одягу: щоб правильно  
визначити розмір, скористайтеся таблицею розмірів на сторінці 214 / 215208
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Захисний та робочий одяг 
із світловідбиваючими 
вставками

  Робочий одяг сигнального кольору  
для кращої видимості у випадку  
недостатнього освітлення чи поганих  
погодних умов 

  Передній захист ніг від порізів для  
роботи бензопилою час від часу –   
швидке надягання поверх одягу

Комбінезон із  
захистом від порізів, 
сигнального кольору

Із світловідбиваючими  
смужками. Колір оранжевий, 
верхній шар: 85% поліестр, 
15 % бавовна, наповнювач: 
100 % поліестр, із вентиля-
цією в зоні стегон. Стандарт 
EN 471, клас захисту від  
порізів 2 та EN 381, рівень 
захисту 1 (=̂ 20 м/с),  
дизайн А.

Розміри 44 – 64
Артикул 0000 884 69..

Захисні штани для 
роботи мотокосою
Protect471

Для роботи вздовж заліз-
ничних колій та на узбіччях 
трас. Сигнальний оранжевий 
колір. Верхній шар: 70 % 
поліестер, 30 % бавовна, 
наповнювач: 100 % поліестер, 
стандарт EN ISO 20471, 
клас захисту 2, зміцнена 
тканина, світло- відбивні 
смужки та збільшені венти-
ляційні отвори на задній 
частині, петельки для під-
тяжок. Зручні внутрішні  
кишені.

Розміри 44 – 60
Артикул 0000 888 61..

Кінцеві цифри (..) артикулу визначають розмір одягу: щоб правильно  
визначити розмір, скористайтеся таблицею розмірів на сторінці 214 / 215

Передній захист ніг 
від порізів  
FUNCTION

Для роботи з бензопилою 
в домашньому господарстві. 
Еластичний ремінь забез-
печує більший комфорт  
під час роботи. Легка та 
«дихаюча» тканина. Спеці-
альні застібки забезпечують 
легку фіксацію захисту. 
Світловідбивний логотип 
STIHL знаходиться на  
правому боці. Збільшена 
зона із захистом від порізів. 
Стандарт EN 381, клас  
захисту 1 (відп. 20 м/с). 
Колір: антрацит та сигналь-
ний оранжовий. Верхній 
шар: 65 % поліестер,  
35 % бавовна. Наповнювач: 
100 % поліестер.

Довжина 85 cм
Артикул 0088 521 0101

Довжина 90 cм
Артикул 0088 521 0102 u

Довжина 95 cм
Артикул 0088 521 0103

Довжина 100 cм
Артикул 0088 521 0104

3
2

 

Куртка із захистом 
від порізів Vent471

Легка, еластична, «дихаюча» 
захисна куртка для літніх 
температур та високої  
активності. Оранжеві 
вставки куртки з термотка-
нини Mag Cool, чорні – 
злегка зміцнені для більшої 
зносостійкості. Верхній 
шар: 100 % поліестр, з дво-
ма нагрудними кишенями, 
еластичною вставкою на 
талії для більш точного 
припасування по фігурі, 
світловідбиваючі смужки, 
стандарт EN ISO 20471, 
клас захисту 2.

Розміри XS – XXXL
Артикул 0088 326 00..

2

2

Ідеально підходить 
для роботи влітку

NEWNEW
NEW

NEW
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Водовідштовхуючий 
одяг ADVANCE

Виготовлений із зносостій-
кого, еластичного матеріалу. 
Колір: антрацит та оранже-
вий. Верхній шар: 100 % 
поліестр, покриття: поліві-
нілхлорид, дуже міцний, 
шви здебільшого проклеєні. 

Куртка 
Із капюшоном та  
вентиляційними отворами 
в області плечей. 

Розміри S – XXL
Артикул 0000 885 54..

Штани 
Із застібкою «блискавка» в 
нижній частині штанин для 
зручного одягання через 
сапоги.

Розміри S – XXL
Артикул 0000 885 55..

Водовідштовхуючий 
одяг Raintec

Із запаяними швами та во-
донепроникною застібкою 
«блискавкою». Колір: чор-
но-оранжевий, із світлобід-
бивними кантами, клас  
захисту 3 за стандартом  
EN 343 (найкращий клас),  
повітропроникність: RET  
< 18 м² PA/W, водопроник-
ність: ≥ 13.000 Pa.

Куртка 
Легка робоча куртка із  
водонепроникної тканини. 
Збільшені вентиляційні 
отвори під руками, великі 
вставки сигнально-оранже-
вого кольору, великий  
світловідбиваючий логотип 
STIHL на спині. М'який,  
регульований по ширині 
комір. Відстібається капю-
шон з козирком. Верхній 
шар: 75 % поліестер, 25 % 
поліуретан, наповнювач: 
100 % поліестер. Колір: 
сигнально-оранжевий  
з чорними вставками.

Розміри S – XXL
Артикул 0000 885 11..

Кінцеві цифри (..) артикулу визначають розмір одягу: щоб правильно  
визначити розмір, скористайтеся таблицею розмірів на сторінці 214 / 215

Термобілизна 
ADVANCE

Тканина спеціально присто-
сована для активної роботи 
та відпочинку. 60 % полі-
естер, 34 % поліамід, 6 % 
еластан, безшовний крій 
створюють оптимальний 
мікро-клімат для тіла. Дуже 
добре виводить вологу від 
тіла, швидко сохне завдяки 
різним водовідштовхуваль-
ним матеріалам всередині 
і ззовні, антибактеріальна 
обробка іонами срібла. Всі 
деталі прикрашено зобра-
женням бензопили.

Термофутболка,  
короткі рукава  
З круглою горловиною

Чорного кольору
Розміри S – XXL
Артикул 0088 585 00.. u

Термобілизна,  
довгі рукава 
На застібці «блискавка», 
еластичні вставки на ліктях, 
плечах та під пахвами.

  Чорного кольору
Розміри S – XXL
Артикул 0000 888 60.. u

   NEW   Оранжевого кольору 
Розміри S – XXL 
Артикул 0088 581 00.. u

Термофутболка 
DYNAMIC Mag Cool

Із принтом бензопили  
MS 661 C-M. Верхній шар: 
100 % поліестер. Спеціальна 
тканина створює опти-
мальний мікроклімат, не 
утримує вологу, швидко 
сохне та «дихає». 

Чорного кольору  
Принт сріблястого кольору
Розміри S – XXL
Артикул 0088 302 00..

  Сигнально оранжевого  
кольору. Принт чорного  
кольору. 
Розміри S – XXL
Артикул 0088 302 01.. u

Робочий одяг для різних 
погодних умов

  Найефективніший захист від дощу,  
вітру та снігу

  Одягається поверх захисного одягу

  «Дихаюча» термобілизна ідеальний  
варіант одягу під час активної роботи

  Виводить вологу від тіла та зберігає  
тепло

Порада експерта  
STIHL:

Функціональний термоодяг перешкоджає охолодженню 
шкіри, так як волога від шкіри виводиться назовні і шкіра 
залишається сухою. Завдяки ергономічному крою та функ-
ціональним зонам одяг добре прилягає до тіла і підтримує 
перенесення вологи. Неприємні запахи нейтралізуються 
завдяки антибактеріальній обробці іонами срібла, завдяки 
чому термобілизна довго залишається свіжою. Завдяки  
безшовному крою відсутні некомфортні точки тиску на 
тіло, що робить його носіння ще більш приємним.

Водовідштовхуючий 
одяг Raintec

Штани 
Функціональний і дихаючий 
верхній шар з поліестеру. 
Надійний захист від вологи, 
водонепроникні застібки- 
блискавки. Вентиляційні 
отвори в районі стегон та 
довга бокова блискавка для 
більш зручного одягання. 
Практичний захисний шар 
Action Arctic на найбільш 
вразливих ділянках. Зручні 
бокові кишені на стегнах. 
Верхній шар: 70 % поліестер, 
30 % поліамід, наповнювач: 
100 % поліестер. Колір: 
чорний з сигнально-оран-
жевими вставками.

Розміри S – XXL
Артикул 0000 885 10..

Термоштани 
ADVANCE

Термоштани, довгі  
Задня частина з утепленими 
термозонами. Спеціальна 
еластична тканина в зоні 
колін та гомілок.  

Чорного кольору
Розміри S – XXL
Артикул 0000 888 59..

NEW NEW NEW NEW NEW

Флісова кофта 
DYNAMIC

М'яка, дуже еластична 
кофта з мікрофлісу.  
Сигнального оранжевого 
кольору з чорними встав-
ками, верхній шар: 97 %  
поліестер, 3 % поліамід, 
«дихаюча» тканина швидко 
сохне та ідеально підійде 
для піддігання під куртку, 
зносостійка. Нагрудна ки-
шеня на блискавці, манжет 
із застібкою для пальця, 
світловідбивне зображення 
мотопили

Розміри S – XXL
Артикул 0088 309 00.. u

NEW

212 213
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Стандартні розміри (штани)

Чоловічий розмір (відпо-
відає жіночим розмірам) 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)

Талія в дюймах 28 30 32 33 35 36 38 39 41 42 45 47 50

Довжина в дюймах 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34

Зріст � см 158 – 164 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194 188 – 194

Талія � см 68 – 72 72 – 76 76 – 80 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 114 114 – 120 120 – 126

Окружність стегон � см 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124 124 – 128 128 – 132

Довжина ніг � см 	 74 76 78 80 81 82 83 84 85 86 86 86 86

Струнка статура 
 (штани)

Чоловічий розмір 90 94 98 102 106 110

Талія в дюймах 32 34 35 37 38 40

Довжина в дюймах 34 34 34 34 36 36

Зріст � см 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194

Талія � см 78 – 82 82 – 86 86 – 90 90 – 94 94 – 98 98 – 102

Окружність стегон � см 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114

Довжина ніг � см 	 86 87 88 89 90 91

Кремезна статура (штани)

Чоловічий розмір 23 24 25 26 27 28 29 30

Талія в дюймах 35 36 38 39 41 42 44 46

Довжина в дюймах 30 30 30 30 32 32 32 32

Зріст � см 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 176 – 182 182 – 188

Талія � см 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 118

Окружність стегон � см 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124

Довжина ніг � см 	 76 77 78 79 80 81 82 82

	 Приблизні параметри 
  Для замовлення використовуйте, будь ласка, наступні розміри: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10 � тільки куртки
Запитуйте офіційного дилера або читайте на сайті www.stihl.ua

Міжнародні стандартні розміри (Куртка та штани)

Міжнародні розміри XS (42 – 44) S (46 – 48) M (50 – 52) L (54 – 56) XL (58 – 60) XXL (62 – 64) XXXL (66 – 68) �

Передній захист ніг від порізів 85 90 95 100 100 100 –

Талія в дюймах 32 35 38 41 45 50 55

Довжина в дюймах 30 32 32 34 34 34 –

Зріст � см 164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194 194 – 200

Обхват грудей � см 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120 120 – 128 128 – 136

Талія � см 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 114 114 – 126 126 – 140

Окружність стегон � см 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132 132 – 140

Довжина ніг � см 	 78 81 83 85 86 86 –

Міжнародні розміри для стрункої статури (Куртка та штани)

Міжнародні розміри S + 6 (90 – 94) M + 6 (98 – 102) L + 6 (106 – 110)

Талія в дюймах 34 37 40

Довжина в дюймах 34 34 36

Зріст � см 176 – 182 182 – 188 188 – 194

Обхват грудей � см 88 – 96 96 – 104 104 – 112

Талія � см 82 – 86 90 – 94 98 – 102

Окружність стегон � см 94 – 98 102 – 106 110 – 114

Довжина ніг � см 	 87 89 91

Як правильно зняти мірки

� Зріст 
 від маківки до підошви ніг 
� Обхват грудей 
  обхват навколо тіла на рівні  

найширшої частини грудей
� Талія 
  обхват навколо талії не затягуючи 

туго
� Окружність стегон  
  вимірюється у місці крайніх  

точок стегон)
� Довжина ніг 
  відстань від паху до щиколотки  

(довжина внутрішнього боку ноги)
� Обхват стегна 
   вимірюється у найширшому місці
� Довжина рукава 
  замірюється від плеча до зап'ястка
 Зріст
 Довжина куртки 
  без комірця до нижнього краю

Для вимірювання розмірів стійте, будь ласка, прямо,  
не  напружуйтесь. Попросіть когось допомогти Вам із 
замірами.

Для стандартних розмірів Вам необхідно заміряти 
 обхват грудей, об'єм талії та довжину ніг.

У виборі правильних розмірів Вам допоможуть звичні для 
Вас розміри джинсів Waist (талія) та Length (довжина).

Як правильно визначити артикул для замовлення:

1.  Оберіть Ваш костюм, штани чи робочий одяг.
2.  Скористайтесь таблицями для визначення Вашого  

розміру.
3.   Зверніть увагу: Вказані розміри - це розміри  

тіла.  Готовий одяг може бути трохи більшим  
для комфорту в роботі.

�

�

�

�

�

�

�

Таблиця чоловічих розмірів

 Серійно Кінцеві цифри (..) артикулу визначають розмір одягу: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Захисне взуття для роботи з мотопилами

Захисні гумові чоботи Econoмy  
для роботи з мотопилами 0000 884 93.. u 32 / 2,9 1
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Захисні гумові чоботи Econoмy  
для роботи з мотопилами

Гумові чоботи для роботи із мотопилами із класом захисту 
EN ISO 17249,  рівень 1 (=̂ 20 м/с). Гумова стійка підошва, 
регульована по ширині халява,  захист ноги. Має світлопо-
вертаючі смужки. 

Розмір 39 – 47
Артикул 0000 884 93..  u

Міжнародні розміри (Куртка та штани)

Міжнародні розміри S (36 – 38) M (40 – 42) L (44 – 46)

Зріст � см 164 – 172 164 – 172 164 – 172

Обхват грудей � см 83 – 90 91 – 98 99 – 110

Окружність стегон � см 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Таблиця жіночих розмірів
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Шоломи та  
захист обличчя

  Захищає від шуму двигуна, трісок,  
дрібного каміння 

  Індивідуально регулюється під  
користувача

Короткий захист об-
личчя із нейлоновою 
решіткою Econoмy

Легка комбінація з  
навушниками (EN 352) для 
зменшення рівня шуму  
(до 104 дБ(A)) та нейлоно-
вим екраном (EN 1731). 
 Регульована дужка. EN 166, 
EN 352, EN 1731, SNR 24 
(H : 28; M : 21; L : 13)  
(до 104 дБ(A)) � 

Артикул 0000 884 0517 u

�  Відповідно до EN 166 під час використання мотокіс, приладів для відрізання країв, повітродувних  
пристроїв/розпилювачів та кутошліфувальних приладів необхідно додатково використовувати засоби  
захисту органів зору, зокрема захисні окуляри!

Шолом Aero Light

Легкий шолом з вентиляцій-
ними отворами та великим 
радіусом огляду. З жолоба-
ми для стікання води.  
EN 352, EN 397, EN 1731. 

Артикул 0000 884 0141 u

Шолом Special

Надійний та перевірений 
практикою шолом із змен-
шенням шуму та захистом 
від  засліплення сонцем. 
Зручний у використанні. 
EN 352, EN 397, EN 1731. 

Артикул 0000 884 2401 u

Шолом Econoмy

Легкий шолом з вентиляцій-
ними отворами та великим 
радіусом огляду. З жолобами 
для стікання води. EN 352, 
EN 397, EN 1731. 

Артикул 0000 884 1400 u

 Серійно – відсутній

Шоломи

Aero Light 0000 884 0141 u
SNR 22  

(H:25; M:20; L:13) 
(102 dB(A))

352, 397, 1731 Нейлонова сітка Поліетилен 4-точкова Отвори Штучна шкіра – 55 %

Econoмy 0000 884 1400 u
SNR 26  

(H:27; M:22; L:15) 
(108 dB(A))

352, 397, 1731 Нейлонова сітка Поліетилен 4-точкова Отвори Штучна шкіра – 55 %

Special 0000 884 0158 u
SNR 28  

(H:35; M:26; L:16) 
(108 dB(A))

352, 397, 1731
Металева сітка  
V4C, захист від  

засліплення
ABS 4-точкова Отвори Штучна шкіра 75 % –
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Універсальні захисні окуляри

Standard

0000 884 0307 u EN 166 F (45 м/с) – – – Висока контрастність

Light 0000 884 0335

u EN 166 F (45 м/с) – – –

Високе контрастне підсилення

0000 884 0336 Оптимальні при яскравому  
сонячному світлі

0000 884 0337 Оптимальні при слабкому  
сонячному світлі

Contrast 0000 884 0324

u EN 166 F (45 м/с) – –

Високе контрастне підсилення

0000 884 0328 Оптимальні при яскравому  
сонячному світлі

0000 884 0332
Оптимальні при слабкому  
сонячному світлі

Astrospec
0000 884 0305

u EN 166 F (45 м/с) –

Оптимальні при яскравому  
сонячному світлі

0000 884 0304 Оптимальні при слабкому  
сонячному світлі

Професійні захисні окуляри

 NEW   Super Fit 0000 884 0344

u EN 166 F (45 m/s) – – –

Високе контрастне підсилення

0000 884 0346 Оптимальні при яскравому
сонячному світлі

0000 884 0347 Оптимальні при слабкому
сонячному світлі

0000 884 0345 Оптимальні для використання  
лазера 2-в-1

Для тих, хто носить діоптричні окуляри

 NEW   Super OTG

0000 884 0340 u EN 166 F (45 м/с) –
Універсальне використання,  
оптимальна видимість в умовах  
поганого освітлення 

 NEW   Ultrasonic

0000 884 0330 u EN 166 B (120 м/с) –

Для роботи з рятувальною бензопи-
лою, бензорізом, оптимальна види-
мість в умовах поганого освітлення  
та запиленості. 
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Навушники, захисні  
окуляри та рукавиці

  Навушники та захисні окуляри для  
індивідуального захисту

 Для різноманітних завдань

  Захисні окуляри із 100  % УФ-захистом

Навушники 
Concept 24

Міцні із металевою дуж-
кою. М'які подушки забез-
печують комфорт носіння. 
SNR 24 (H : 28; H : 22; H : 14) 
(до 104 дБ(A)). EN 352. 

Артикул 0000 884 0528 u

Навушники 
Concept 23

Надзвичайно легкі, регулю-
ються, м'які подушки, що 
 забезпечують високий ком-
форт носіння, SNR 23 (H : 27; 
M : 20; H : 14) (до 103 дБ(A)), 
пово ротні подушки EN 352

Артикул 0000 884 0516 u

 Серійно – відсутній

 Захисні окуляри

Захисні окуляри Light

Універсальні захисні окуляри для  
використання під час роботи навколо  
будинку, в садку. Із 100 % УФ-захистом.  
Відповідає стандарту EN 166.

Захисні окуляри Contrast

Із ударостіким покриттям з  
внутрішньої сторони, стійкі до  
подряпин з зовнішньої сторони. Із  
боковим захистом та м'якою підкладкою  
на кінчиках завушників. Із 100 % УФ-захистом.  
Відповідає стандарту EN 166. Вага 26 г.

Захисні окуляри Astrospec

Прості окуляри для непрофесійного  
використання. Підходять для тих, хто  
носить звичайні окуляри. Із 100 %  
УФ-захистом. Відповідає стандарту  
EN 166. Вага 35,3 г

218 219
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Модельний ряд DYNAMIC

Захисні рукавиці

DYNAMIC SensoLight   NEW 

S =  8
M =  9
L = 10

0088 611 0008
0088 611 0009
0088 611 0010

u Овчина/тканина з 
тильної сторони

++ +++ ++
Еластичні, із за-
стібкою на ли-

пучці

Світлобідбивні  
смужки, легкі

DYNAMIC Vent

M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8500 
0000 883 8501 
0000 883 8502

u
Синтетична шкіра/
тканина з тильної 

сторони
++ ++ –

Еластичні, із за-
стібкою на ли-

пучці
Легкі, «дихаючі»

Модельний ряд ADVANCE

Захисні рукавиці

ADVANCE Ergo FS   NEW 

M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8504 
0000 883 8505 
0000 883 8506

u Воляча шкіра +++ ++ +++ Застібка  
липучка

Світлобідбивні  
смужки, із протиудар-

ним захистом

ADVANCE  Ergo MS   NEW 

S =  8
M =  9
L = 10

0088 611 0208
0088 611 0209
0088 611 0210

u
Воляча шкіра/ 

тканина з тильної 
сторони

+++ +++ ++
Еластичні, із за-
стібкою на ли-

пучці

«Дихаюча» тканина, із 
світловідбивними сму-

жками
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Всі рукавиці відповідають стандартам EN 388 та EN 420.

+   Добре – відсутній
++  Дуже добре
+++  відмінно
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Сувенірна продукція STIHL 224

« Чиста природа – схожа 
на інший світ».
Соня та Маркус проводять дуже багато часу на природі, під час 
походів у гори. Більш за все вони люблять відправлятись туди, де 
вони ще не були. Окрім відповідного одягу та трохи продуктів їм 
не потрібно більше нічого для гарного відпочинку.

У Вільдбаху вони роблять 
невеличку перерву.

222 223
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Для любителів природи
Іноді хочеться податися геть, щоб залишити місто та 

повсякденність позаду. В гори, в ліс, у дику природу 

на пошуки пригод. Всім, хто сумує за справжнім та 

незвіданим, ми пропонуємо нашу вишукану колекцію 

туристичного спорядження.

Куртка Softshell,  
синя

Сучасна легка куртка з матеріалу Softshell. Прихована 
застібка-блискавка, дві зовнішні кишені на кнопках,  
дві внутрішні кишені з сітчастого матеріалу, капюшон 
знімається. Верхній шар: 100% поліестер, наповнювач: 
легкий фліс. 

Розмір S – XXL
Артикул 0464 008 03..

Жилет

Колір: світло- та темно зе-
лений. Верхній шар: 65% 
бавовна, 35% нейлон, на-
повнювач: 65% поліестер, 
35% бавовна. Прихована 
застібка-блискавка, нагруд-
на кишеня та дві внутрішні 
кишені. 

Розмір S – XXL
Артикул 0464 008 02..

NEW
У продажу  

з весни 2017!

NEW
У продажу  

з весни 2017!

oftshell, 

гка куртка з матеріалу Softshellll Пр

Футболка з  
принтом  
«Ліс»

Колір: зелений, 100%  
бавовна.

Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 08.. 

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Фланелева чоловіча  
сорочка

Колір: червоно-синій, 
100% бавовна, дві нагрудні 
кишені на кнопках. 

Розмір S – XXL
Артикул 0464 008 04..

Фланелева жіноча  
сорочка

Колір синій, 100% бавовна, 
приталена, дві нагрудні  
кишені на кнопках. 

Розмір XS – XL
Артикул 0464 008 05..

NEW
У продажу  

з весни 2017!

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Футболка 
«Chainsaw»

100% бавовна, внутрішня 
частина оранжевого кольо-
ру, наліпка „Chainsaw“.

Колір оранжевий  
Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 05.. 

Колір синій  
Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 07.. 

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Як правильно визначити артикул для замовлення:

1.  Обираємо модель одягу.
2.  Для визначення артикулу для замовлення додайте  

замість (...) в артикулі на зображенні свій міжнародний 
розмір:  
Чоловіки: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64  
Жінки: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L= ..46 / XL = ..50

Туристичний рюкзак 
STIHL

Міцний рюкзак із великою 
кількістю кишень для збері-
гання. Чорного кольору, із 
поліуретановим покрит-
тям, поліестер / нейлон, 
53 х 32 х 24 см, 30 л, 850 г, 
із сіткою на спинці для цир-
куляції повітря. Всі бли-
скавки водонепроникні, а 
для більшого комфорту під 
час подорожі передбачені: 
мр3-порт, еластичні бокові 
кишені, зовнішні додаткові 
відділення з підкладкою 
для дрібних речей, чохол 
від дощу, світловідбивні 
вставки, свисток, логотип 
STIHL спереду.  

Артикул 0464 072 0050

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Кепка бейсбольна

Колір: чорний, 100 % полі-
естер, велика 3-D вишивка 
з написом « STIHL », із ре-
гульованою застібкою.

Розмір: один для всіх 
Артикул 0464 015 0030 u

Кепка  
туристична

Світло-зеленого кольору, 
100% бавовна, із регульо-
ваною застібкою.

Розмір: один для всіх
Артикул 0464 021 0080

NEW
У продажу  

з весни 2017!

В’язана  
шапка

Чорного кольору із оран-
жевою смужкою. Верхній 
шар: 50 % бавовна,  
50 % акрил. Наповнювач: 
флісовий утеплювач.

Розмір: один для всіх
Артикул 0464 018 0020

NEW

224 225
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Для всіх, хто живе в  
джунглях великих міст
Відчуваєш себе у місті так само добре, як на природі,

шукаєш пригод на вулиці та знаєш кожен камінець

у своєму місті? Тоді наша колекція одягу Street Style

саме для тебе. 

Куртка-парка

Колір оливковий, зовнішній 
матеріал: 80% бавовна, 
20% поліестер, наповню-
вач: 100% поліестер, 2 ве-
ликі зовнішні кишені та 3 
внутрішні, регульована та-
лія та манжети.

Розмір Артикул
XS 0464 008 0104
S 0464 008 0105
M 0464 008 0106
L 0464 008 0107
XL 0464 008 0108
XXL 0464 008 0109

Жіноча майка

Білого кольору, 95 % бавов-
на, 5 % еластан, із двоко-
льоровим написом.

Розмір Артикул
XS 0464 002 0304 u
S 0464 002 0305
M 0464 002 0306
L 0464 002 0307
XL 0464 002 0308
XXL 0464 002 0309

Сумка  
бавовняна

100% бавовна, 38х42 см, 
довгі лямки для носіння на 
плечі, логотип STIHL із 
принтом зріз стовбура. 

Артикул 0463 083 0004

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Дерев’яні  
сережки

Сережки у вигляді серде-
чок, із сливового дерева.
Застібка із срібла, розмір 
1х1 см, із витисненим ло-
готипом STIHL, набір з 
двох штук в чорній коробці.

Артикул 0464 177 0000

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Останні цифри артикулу (...) є обов'язковими для замовлення одягу Вашого розміру. 
Більш детально читайте на сторінці 225.

Товстовка з  
капюшоном

Колір сірий, 55 % бавовна, 
45 % поліестер, двосторон-
ній трикотаж, із зображен-
ням сокир в зоні грудей, 
нашика на лівому рукаві. 

Розмір Артикул
XS 0464 028 0104
S 0464 028 0105
M 0464 028 0106
L 0464 028 0107
XL 0464 028 0108
XXL 0464 028 0109

Брелок для ключів

Коричневого кольору, 
100 % воляча шкіра,  
із тисненням STIHL 
TIМBERSPORT ®, кільце  
та карабін із латуні, не  
містить нікелю.

Артикул 0464 114 0020 u

Шапка

Чорного кольору,  
100 % акрил, із нашивкою 
«Kiss My Axe»

Розмір: один для всіх
Артикул 0464 018 0030 u

Зовнішній  
акумулятор

Зовнішній літій-іонний 
акумулятор для 
заряджання будь-яких 
смартфонів, ємність 
4.000 мA-год.. Корпус із 
дерева, зворотня сторона 
з алюмінію, з індикатором 
заряду. Звуковий сигнал 
сповістить, що батарею 
потрібно зарядити.
Артикул 0464 580 0000 u

NEW

Рюкзак

Колір: синій, 100% поліестер, розмір 34 x44 x14 см,  
об’єм 20 л, надруковані силуети мотопил, застібка на  
липучці та кнопках, окреме внутрішнє відділення та 
стрічка для ключів.

Артикул 0464 072 0040

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Кепка  
«Axe», синя

Колір: темно-синій, 100% 
бавовна, прямий козирок, 
з оранжевими нашивками 
у вигляді сокир.

Розмір: один для всіх
Артикул 0464 021 0081

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Розкладний  
ніж у  
дерев’яному  
корпусі 

Швейцарський кишенько-
вий ніж на 13 функцій: пил-
ка для дерева, відкоркову-
вач, викрутка, ніж, 
виробництво Victorinox.

Артикул 0464 186 0020

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Ніж із виделкою,  
розкладні

Довжина ручки 9 см,  
довжина леза та виделки  
6,5 см

Артикул 0464 188 0000

Термос

Об'єм: 0,5 л.

Артикул 0464 251 0010

Мисливський  
розкладний ніж

З механізмом фіксації.  
В закритому положенні 
довжина 10,5 см. У комп-
лекті з футляром, із петель-
кою для кріплення на пояс. 

Артикул 0464 186 0000

Дорожня  
сумка

Оливкового кольору ззовні, 
із оранжевою підкладкою, 
розмір 50 х 29 х 23 см, 
100 % бавовна, металеві 
карабіни, із нашивкою 
«KISS MY AXE».

Артикул 0464 072 0030 u

NEW
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Для юних дикунів  
Невгамовні ігри прямо в лісі, будівництво табору та  

пошуки скарбів? Для дітей, які мають багату уяву, хо-

чуть все дослідити на власному досвіді та погратися 

разом з дорослими, ми маємо все, що примушує  

дитячі серця битися частіше. При цьому тут є навіть 

щось й для наймолодших.

Останні цифри артикулу (...) є обов'язковими для замовлення одягу Вашого розміру.
Більш детально читайте на сторінці 225.

Футболка  
жіноча

Колір: сірий меланж, 48 % 
бавовна, 47 % поліестер,  
5 % еластан, односторонній 
трикотаж, із принтом у ви-
гляді сокир.

Розмір XS – XL
Артикул 0464 002 11.. 

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Футболка  
«Axe»

Колір: темно синій, 100 % 
бавовна, односторонній 
трикотаж, із принтом у ви-
гляді сокир.

Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 10.. 

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Жабка в комбінезоні

Дуже м’яка приємна на дотик, плюшева жабка у білому 
комбінезоні із логотипом STIHL, розмір 20 см.

Артикул 0464 971 0092

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Кепка « axe »

Оливкового кольору,  
100 % бавовна, із регульо-
ваною застібкою.

Розмір: один для всіх
Артикул 0464 021 0060 u

Кепка

Чорного кольору,  
100 % бавовна, із регульо-
ваною застібкою, із вели-
кою нашивкою.

Розмір: один для всіх
Артикул 0464 021 0070 u

Куртка «Коледж»

Сірий меланж, 70 % полі-
естер, 30 % вовна, вишиті 
сокири з лівого боку, на-
шивка на лівому рукаві. 

Розмір Артикул
XS 0464 033 0104
S 0464 033 0105
M 0464 033 0106
L 0464 033 0107
XL 0464 033 0108
XXL 0464 033 0109

Шарф

Колір: оранжево-синій,  
картатий, 100 % акрил, 
50х180 см .

Артикул 0464 016 0070

Ремінь

Колір: чорний, 100 % ба-
вовна, металева застібка,  
довжина 120 см.

Артикул 0464 081 0030

NEW
У продажу  

з весни 2017!

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Футболка з принтом 
у вигляді  
зрізу  
дерева

Колір: сірий меланж, 50 % 
бавовна, 50 % поліестер, 
односторонній трикотаж,  
із принтом у вигляді зрізу 
дерева та логотипом STIHL.

Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 09. 

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Товстовка

Колір: сірий меланж, 50 % 
бавовна, 50 % поліестер, 
внутрішня сторона ткани-
ни з начосом, із принтом  
у вигляді зрізу дерева та 
логотипом STIHL.

Розмір S – XXL
Артикул 0464 028 03.. 

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Фірмовий  
рушник

Колір: чорно-оранжевий 
великий рушник для пляжу, 
сауни, басейну. 100 % ба-
вовна. Розмір 80 х0 180 см. 

Артикул 0464 109 0030

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Іграшка бобер « TIM 
TIMBER » by Steiff

Оригінальна плюшева 
іграшка-бобер, зуби-пили з  
логотипом STIHL. Загальна 
висота прибл. 22 см.

Артикул 0464 971 0200 u

Іграшка-бобер

20 см.

Артикул 0464 971 0070 u

Іграшка – лось

Плюшева іграшка, м'яка та 
приємна на дотик, у білій 
сорочці з логотипом STIHL. 
Висота 20 см.

Артикул 0464 971 0080 u

Плюшевий собака

Плюшевий собака із білим 
шарфиком. прибл. 21 см.

Артикул 0464 971 0090 u

Дитяча кепка

Із 100 % якісної, м'якої ба-
вовни. Із вишивкою STIHL. 
Металеві фіксатори із  
витисненим логотипом 
STIHL.

Артикул 0464 001 0020 u
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На цих сторінках ви можете побачити лише частину  
нашого великого асортименту сувенірної продукції STIHL. 
Весь асортимент сувенірної продукції STIHL можна  
побачити в каталозі рекламної продукції, запитати у  
дилера або подивитись на сайті. 

Для тих, у кого дім – най-
краще місце на світі 
Створіть щось більше з вашої оселі. Декілька 

милих аксесуарів – і ваша домівка та сад  

перетворяться на місце, де всі збиратимуться  

із задоволенням. Ура вашому дому! 

Кришка для смарт-
фону Apple iPhone 5

Із міцного пластику. Цифро-
вий друк на зворотному боці.

Артикул 0464 564 0005 u

Садовий гномик

Поліефірна смола, вага 500 г, висота 20 см.  
Садовий гномик з мотопилою STIHL прикрасить 
будь-який садочок своїм веселим виглядом та  
продуманими деталями одягу: взуття, штані,  
картата сорочка та навіть підтяжки. 

Артикул 0464 371 0010

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Пивний  
бокал,  
набір 2 шт.

Об’ємом 0,3 л, із верти-
кальним логотипом STIHL. 

Артикул 0464 767 0010

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Набір чашок  
для кави

2 штуки, порцеляна, білого 
кольору із оранжевими 
вставками з полімеру,  
тиснення STIHL, виробни-
цтво Koziol.

Артикул 0464 257 0040

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Набір дерев’яних 
листівок

2 штуки в наборі. Розмір 
166 х95х3мм, бук. Лицева 
сторона з художніми моти-
вами, зворотна сторона у 
вигляді листівки.

Артикул 0464 177 0010

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Іграшкова пила на 
батарейці

Іграшка імітує звук справж-
ньої бензопили, із гумовим 
ланцюгом, що рухається по 
шині. Гучність регулюється. 
Для дітей віком від 3 років. 
В комплекті з батарейками, 
запасним ланцюжком.

Артикул 0464 934 0000 u

Іграшкова мотокоса 
на батарейці

Іграшкова мотокоса імітує 
звук двигуна, із світлодіо- 
дами на диску, із телеско- 
пічною штангою, довжина 
якої регулюється від 86 до 
107 см. Для дітей від 5 ро-
ків. Включно з батарейками.

Артикул 0464 937 0000 u

Велосипед

Для дітей віком від 3 до 6 
років. Виготовлений із бере-
зової деревини, висота си-
діння регулюється з 32 см 
до 38 см, максимальна вага 
30 кг. 

Артикул 0464 944 0000 

Дитячий іграшковий 
одяг

Від 3 років. Без захисної 
функції.

Артикул 0464 939 0000

Футбольний м'яч

Дуже високоякісний та  
міцний м'яч. Глянцева  
поверхня з поліуретану і 
синтетичної шкіри, ручної 
роботи, офіційний розмір 
5, розмір 67 – 69 см, вага  
420 – 435 г.

Артикул 0464 936 0020 u

М'яч

10 cм

Артикул 0464 549 0000 u

Дитячий комбінезон

Із синтетики та бавовни. 
Оригінальний дизайн  
одягу STIHL. Без захисту 
від порізів.

Розмір S  
(104 – 110 см; 3 – 5 років)
Артикул 0464 938 0005

Розмір M  
(122 – 128 см; 6 – 8 років)
Артикул 0464 938 0006

Розмір L  
(146 – 152 см; 9 – 11 років)
Артикул 0464 938 0007

Гамак

Світлого кольору, 100%  
бавовна (Oeko-Tex®),  
розмір 200х80 см, із  
зображенням мотопили,  
із сертифікованими де-
рев'яними державками  
з логотипом STIHL,  
навантаження до 150 кг. 

Артикул 0464 372 0010

NEW
У продажу  

з весни 2017!
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Дерев’яний шезлонг

Колір: оранжевий, бук. Сер-
тифіковано FSC, поверхня 
для лежання 100 % полі-
естер, прибл. 100 х 39 см.

Артикул 0464 372 0000

Брелок  
«Мотопила»

Алюміній, пофарбований в 
оранжевий колір, із карабі-
ном.

Артикул 0464 114 0030

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Гаманець  
для  
чоловіків

Колір: коричневий, воляча 
шкіра, розмір 12х9,5 см, 
витиснений логотип STIHL, 
виробництво Wenger.

Артикул 0464 104 0010

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Записник  
STIHL,  
DIN A4

Колір: чорний із оранже-
вою закладкою, із додатко-
вим відділенням, тиснення 
у вигляді мотопили, вну-
трішній блок в лінійку.

Артикул 0464 555 0020

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Підвісок/ 
шарм  
«Мотопила» 

Родоване срібло 925-ґа-
тунку, у вигляді бензопили, 
довжина 23 мм, з карабі-
ном, у подарунковій упа-
ковці.

Артикул 0464 120 0070

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Брелок – шолом

Акрил. Металеве кільце для 
ключів. Прибл. 4 х 5 х 2,4 см.

Артикул 0464 118 0020 u

Брелок –  
звалювальник 

Розмір 6 см. 

Артикул 0464 107 0000 u

Брелок – моторна 
пила із шумом

10 см, батарейки включено. 

Артикул 0464 113 0000 u

Контейнер для їжі

Пластик, відповідає вимо-
гам харчової гігієни, не 
містить шкідливих речовин, 
на 100 % піддається пов-
торній переробці. 1 
7 х 12,6 х 6,8 см.  
Виробництво Koziol.

Артикул 0464 259 0010

Автомобільний  
захисний килимок

Із замком на «    липучці    ».  
100 x 80 см. 

Артикул 0464 061 0030

Брелок

Із фетру. 10 x 3 см.  

Артикул 0464 120 0040 u

Фартух для бістро/
грилю

100 x 85 см. З великою  
вишивкою.

Артикул 0464 149 0020

Набір для барбекю в 
металевому футлярі

45 x 15 x 8 см. Набір із  
чотирьох предметів: щипці, 
виделка, лопатка, а також 
штамп-клеймо з логотипом 
STIHL.

Артикул 0464 169 0000 u

Сорочка «    Oxford    »

Спортивна, елегантна со-
рочка для повсякденного 
носіння. Колір сірий, 100 % 
бавовна, на рукавах, вну-
трішньому боці комірця  
та на манжетах елементи 
дизайну Cottelé, злегка 
приталена, з невеликими 
боковими розрізами, із  
великою вишивкою 
«   Chaмpion STIHL 
TIMBERSPORTS®   » на спині, 
невеликою вишивкою лого-
типу спереду, та на право-
му манжеті (всередині).

Розмір XS – XXL
Артикул 0988 706 01..

Папка з неопрену

Практичний супутник у будь-
якій поїздці. Чорна, 100 % 
поліестер, із дзеркальцем, 
кишені з водовідштовху-
вального матеріалу, з мета-
левою застібкою, логотип 
STIHL TIMBERSPORTS® ви-
шитий.

Артикул 0988 721 0000

Останні цифри артикулу (...) є обов'язковими для замовлення одягу Вашого розміру. 
Більш детально читайте на сторінці 225.232 233
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Для всіх пристрасних  
колекціонерів 
З 1926 року ми виробляємо моторні пили. Це досить 

довга історія. Подорожуйте з нами в минуле фірми 

STIHL, відкривайте для себе світ нашої історії та 

моторних пил, які вже давно стали легендою.  

Кепка літня «Contra»

Колір: кремово-білий із красним козирком, сітка тем-
но-зеленого кольору, 100% поліестер, із принтом   
бензопили та логотипа STIHL. 

Розмір: один для всіх
Артикул 0464 021 0083

STIHL VW T 1  
(1955 рік)

Колекційна модель автобу-
са VW (Volkswagen) 1955 
року. Виконані литтям з 
важкого цинкового сплаву, 
пофарбовані в оригінальні 
кольори, пластикова під-
ставка, прозора захисна 
кришка. Виробництво 
Schuco, масштаб 1:43. 

Артикул 0464 935 0100 u

Футболка «Contra»

Колір: темно-синій, 100 % 
бавовна, односторонній 
трикотаж, кругла горлови-
на. Із зображенням пили 
Contra та написом  
„STIHL Chainsaw“. 

Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 14..

Останні цифри артикулу (...) є обов'язковими для замовлення одягу Вашого розміру. 
Більш детально читайте на сторінці 225.

NEW
У продажу  

з весни 2017!

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Футболка  
«Heritage»  
для  
чоловіків

100% бавовна, із надруко-
ваним історичним логоти-
пом STIHL

Колір: сірий меланж
Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 15..

Колір: зелений
Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 16..

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Кепка  
«Heritage»

Колір: темно-зелений, 
100% бавовна, в застаре-
ному стилі з історичним 
логотипом STIHL.

Розмір: один для всіх
Артикул 0464 021 0082

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Табличка з історич-
ним сюжетом

Металева табличка з істо-
ричним мотивом STIHL, 
розмір 40х30 см, 4 отвори 
для кріплення на стіну.

Артикул 0464 468 0010

Колекційні моделі  
мотопил

Колекційні моделі, викона-
ні литтям з важкого цинко-
вого сплаву, пофарбовані в 
оригінальні кольори, плас-
тикова підставка, прозора 
захисна кришка. Виробни-
цтво Schuco, масштаб 1:12.

Typ A
Артикул 0464 035 0200

Typ BBÜ 
Артикул 0464 035 0230

Typ BL 
Артикул 0464 035 0210

Typ BLK 
Артикул 0464 035 0220

Typ Contra 
Артикул 0464 035 0240

NEW

Сорочка-регбі

Колір: темно-зелений, 
100%  бавовна, односто-
ронній трикотаж, довгі  
рукава, комірець з пуховка-
ми, виишите зображення 
бензопили Contra та напи-
сом „STIHL Chainsaw“.

Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 13..

NEW
У продажу  

з весни 2017!
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Для справжніх фанів 
TIMBERSPORTS ®

Серія STIHL TIMBERSPORTS ® – це найвищий клас у 

спортивній валці лісу. Тому, хто хоче продемонстру-

вати своє захоплення цією видовищною серією  

змагань навіть у свій вільний час, пасуватиме  

продукція цієї колекції.

Записник  
STIHL  
Timbersport

Колір: чорний, формат А5, 
на пружині, на м'якій обкла-
динці витиснений логотип  
STIHL TIMBERSPORTS®, 
внутрішні блоки в клітинку, 
виробник Brunnen.

Артикул 0464 555 0010

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Футболка 
«Timbersport», біла

Колір: білий, 100 % бавов-
на, односторонній трико-
таж, із логотипом  
STIHL TIMBERSPORTS® 

Розмір S – XXL
Артикул 0464 002 12..

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Бейсболка

Колір: чорний, 100 % ба-
вовна. Стильна, сучасна ке-
пка із металевою застіб-
кою із регулюванням по 
ширині, вишитий логотип 
STIHL TIMBERSPORTS®.

Розмір: один для всіх
Артикул 0464 021 0084

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Останні цифри артикулу (...) є обов'язковими для замовлення одягу Вашого розміру. 
Більш детально читайте на сторінці 225.

Дорожня кружка для 
кави 

Колір: ззовні чорний, все-
редині білий, порцеляна, 
кришка та поверхня ручки 
з силікону. Місткість 0,3 л. 

Артикул 0464 283 0000

Кепка, чорна

Стильна, сучасна кепка. 
Чорного кольору, 100 % ба-
вовна, із металевою застіб-
кою для регулювання шири-
ни, вишитий логотип.

Одного розміру
Артикул 0989 100 0007 u

Шапка

Виготовлено з трикотажу, 
чорного кольору,  
100 % бавовна, розмір  
регулюється застібкою  
на липучці, з логотипом  
STIHL TIMBERSPORTS®.

Одного розміру
Артикул 0988 722 0000

Косинка

Використовується як косин-
ка, шарфик, пов'язка на голо-
ву тощо. Колір чорний, 100 % 
поліестер, із логотипом 
STIHL TIMBERSPORTS®.

Артикул 0988 724 0000

Куртка Softshell

Надзвичайно легка, «дихаю-
ча» куртка із матеріалу 
Softshell. Чорного кольору, 
100% поліестер, вітроза-
хисна, крій по фігурі, спор-
тивний дизайн. Внутрішня 
підкладка з флісу, застібка 
на рукавах на липучці, із 
світловідбивним логотипом.

Розмір Артикул
XS 0980 000 0043 u
S 0980 000 0044
M 0980 000 0045
L 0980 000 0046
XL 0980 000 0047
XXL 0980 000 0048

Функціональна  
футболка

Колір: чорний, 100 %  
поліестер. Із логотипом  
STIHL TIMBERSPORTS®,  
логотип STIHL на обох  
рукавах , схрещені  
сокири білого кольору  
на спині. Логотип  
STIHL TIMBERSPORTS®  
на спині.

Розмір Артикул
XS 0464 002 0404 u
S 0464 002 0405
M 0464 002 0406
L 0464 002 0407
XL 0464 002 0408
XXL 0464 002 0409

Кепка

Кепка із нашивками та  
вишивкою. Захисного  
кольору, 100 % бавовна,  
зі швом контрастного  
кольору, логотипом  
STIHL TIMBERSPORTS®, ви-
шивкою на передній части-
ні та нашивками по боках 
«   est. 1926   » та „Chaмpion of  
STIHL TIMBERSPORTS®«   , 
на тильній стороні  
надруковано    »Hot Saw“.

Одного розміру
Артикул 0988 709 0000

Футболка «    Carhartt    »

Колір: чорний, 100 % ба-
вовна. Напис на груді у  
вигляді логотипу  
STIHL TIMBERSPORTS ®

Розмір Артикул
S 0464 049 0005
M 0464 049 0006
L 0464 049 0007
XL 0464 049 0008
XXL 0464 049 0009

Навушники

Навушники для захисту  
органів слуху з м'якою дуж-
кою та подушками. Захист 
від шуму до 104 дБ (А), 
протестований відповідно 
до стандартів EN 352,  
SNR 24 (H : 28; М : 21; L : 13), 
колір чорний.

Артикул 0989 300 0001

Магніт

Магніт  
STIHL TIMBERSPORTS ®,  
«   KISS МY AXE   ».

Артикул 0464 758 0000

Товстовка з капюшоном

Колір: чорний, 100% бавовна, із логотипом  
STIHL TIMBERSPORTS® .

Розмір XS – XXL
Артикул 0464 028 02..

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Подушка  
для сидіння

У вигляді «млинця», напов-
нювач вспінений матеріал, 
діаметр 34 см, на липучках 
та з петелькою для навішу-
вання.

Артикул 0464 765 0010

NEW
У продажу  

з весни 2017!

Наручний  
годинник

З міцної нержавіючої сталі. 
Діаметр 40 мм, загартова-
не скло Crystex, ремінець із 
нейлону, водонепроник-
ність до 10 АТМ.

Артикул 0464 585 0040

NEW
У продажу  

з весни 2017!
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Типи акумуляторів
Позначкою «Lithium-Ion» відмічаються інструменти STIHL та 
VIKING із інноваційною акумуляторною технологією. Кожна 
батарея складається з ретельно відібраних високоякісних  
літієвих елементів, що відповідають високим стандартам  
безпеки. Позначення акумуляторної батареї визначається  
її типом і сферою застосування, а також потужністю,  
ємністю і витривалістю. 

Базові моделі заряджаються від мережі  
електроживлення і мають вбудовану аку-
муляторну батарею (за вийнятком садових ножиць HSA 25).

«COMPACT» у назві моделі акумуляторного  
інструменту означає його належніть до 
серії акумуляторних інструментів STIHL 
COMPACT. Змінні літій-іонні акумуляторні батареї типу АК 
підходять до всіх інструментів цієї серії. Для більшої зручнос-
ті акумуляторні батареї серії COMPACT обладнані світлодіод-
ним індикатором рівня заряду.

«PRO» у назві моделі означає, що цей  
інструмент сумісний з акумуляторними 
батареями STIHL серій AP і AR. Такі бата-
реї мають більшу потужність та ємність, вони витримують до 
1200 повних циклів заряджання з незначним зменшенням 
ємності. Ці характеристики особливо важливі для професій-
ного інструменту. 

Швидкозарядний пристрій
Інноваційні швидкозарядні пристрої дозволяють скоротити 
час заряджання на 30% у порівнянні з традиційним заряд-
ним пристроєм. Інноваційний процес швидкого заряду є  
безпечним для акумуляторів - він не скорочує їх ресурс і  
не перевантажує батарею.  

Ключ активації
Увімкнути інструмент із вбудованою акуму-
ляторною батареєю можна лише, якщо 
встановити ключ активації. Без ключа ін-
струмент буде знеструмлено. Ця функція  
є запобіжним елементом для безпечного 
транстортування, очищення і зберігання  
інструменту. 

Електродвигун STIHL (EC) 
Безщітковий електродвигун STIHL (EC) з
електронним управлінням працює дуже ефек-
тивно та майже не зазнає механічного зношування. Завдяки ви-
сокій ефективності вся енергія акумулятора перетворюється
на справді вражаючу продуктивність. Електронна система по-
стійно слідкує за електродвигуном, розпізнає зміни в наванта-
женні під час роботи та пильнує за тим, щоб двигун постійно 
працював із оптимальною кількістю робочих обертів.

Акумуляторні інструменти 1
Робота під дощем
Акумуляторні пристрої STIHL з такою позначкою 
можна використовувати навіть під час дощу. Звер-
тайте увагу на позначки та правила експлуатації, наведені в 
інструкції з експлуатації. Туман, дощ та інші опади можуть 
бути різної інтенсивності. У випадку екстремальних умов ви-
користовувати інструмент не можна. Тримайте акумулятор 
подалі від агресивних та забруднених рідин. Після викори-
стання акумулятор та інструмент потрібно висушити. Звер-
ніть увагу, що зарядний пристрій можна використовувати 
тільки в сухих умовах.

Робота без навушників 
Завдяки акумуляторній технології робота акуму-
ляторними пристроями є особливо тихою, тому не 
вимагає використання навушників та підходить для роботи в 
житлових зонах, біля лікарень та шкіл. 

Бензинові пили

Одноважільне керування
Такими основними функціями двигуна, як холодний і теплий 
запуск, робота і вимкнення, можна керувати одним важелем. 
Це робить керування ще більш зручним і безпечним, адже 
долоня залишається на ручці.

Електричне підігрівання рукоятки (W)
Електричне підігрівання рукоятки забезпечує 
сухість та тепло Вашим рукам, що підвищує 
надійність та безпечну експлуатацію інстру-
менту взимку. Плівкові нагрівальні елементи, 
що розташовані в передній та задній рукоят-
ках, не потребують технічного обслуговування, не зношуються, 
підключаються в разі потреби за допомогою перемикача.

Електричне підігрівання карбюратора (V)
Електричне підігрівання карбюратора з  
системою вмикання/вимикання в залежно-
сті від зовнішньої температури запобігає об-
мерзанню карбюратора взимку.

Ергономічний дизайн рукоятки
Забезпечує зручне тримання мотопили в будь-якому  
робочому положенні.

Лінія напрямку звалювання
Для кращого контролю за напрямком звалювання під час врі-
зання на корпус зі сторони пускового механізму нанесена 
видима направляюча лінія.

Мотопили та висоторізи2
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Фільтр HD2
Фільтр HD2 складається з фільтрувального 
матеріалу на основі поліетилену та має на 
70 % дрібніші пори, ніж у волокнистих та  
поліамідних фільтрів. Це дозволяє йому  
затримувати найдрібніші часточки пилу. Він 
не вбирає мастило, воду та дуже легко миється. Фільтруваль-
ний патрон знімається швидко та без жодних інструментів –
одним рухом руки.

Задній захист рук
Захищає руки користувача від можливого травмування че-
рез падіння гілок або ланцюга, у випадку, якщо той зірветься.

Компенсатор
Це регулювальний елемент у карбюраторі, що забезпечує 
стабільну потужність двигуна і витрати палива впродовж  
тривалого періоду, незалежно від ступеня забруднення  
повітряного фільтру. 

Ручний паливний насос (праймер)
Наявність ручного паливного насосу полегшує 
пусковий процес та скорочує кількість ривко-
вих зусиль необхідних для запуску. Під час  
натискання на праймер, камера карбюратора 
заповнюється паливною сумішшю. Таким чи-
ном, під час запуску забезпечується достатня кількість палива 
для утворення паливно-повітряної суміші та значно зменшується 
кількість пускових ривкових зусиль.

Регулювання подачі ланцюгового мастила
Ваша бензопила під час роботи із різноманітними довжинами 
шин, породами дерев та технікою пиляння потребує різну 
кількість мастила. Мастильний насос із дозуванням дає  
можливість користувачу встановити точну та необхідну  
кількість мастила відповідно до ситуації.

Бокове натягування ланцюга
Доступ до натяжного гвинта забезпечуєть-
ся збоку через кришку ланцюгової зірочки. 
Це попереджає контакт рук із гострим лан-
цюгом і зубчатим упором.

Направляюча лінія врізання
Для кращого контролю за напрямком шини 
під час врізання у стовбур, на корпусі пили 
зі сторони пускового механізму передба-
чена видима направляюча лінія. 

Двигун STIHL 2-MIX
Двигун STIHL 2-MIX поєднує високі оберти, 
надійність та економічність. Відпрацьовані 
гази відділяються від свіжої паливної суміші, 
мінімізуючи таким чином втрати пального, 
що зазвичай виникають під час продувки 

Комбінований важіль із вимикачем
Після вимикання важіль самостійно повер-
неться в готове до запуску положення.  
Тож теплий двигун можна запускати без 
будь-яких додаткових налаштувань.

Прозорий паливний бак
Дозволяє швидко та просто проконтролювати рівень  
паливної суміші в баку без його відкривання.

Електричні пили

Захист від перевантаження 
У випадку перевантаження електродвигун 
автоматично вимикається для уникнення 
пошкоджень через перегрів.   
В моделях мотопил від MSE 141 до MSE 210  
спрацьовує кнопка захисту від переванта-
ження. Якщо натиснути  кнопку через деякий  час після спра-
цювання захисту, інструмент можна знову використовувати. 
Електропили MSE 230 і MSE 250 мають вбудований сенсор 
температури двигуна. Якщо температура надто висока, заго-
риться червоний світлодіод, сигналізуючи про спрацювання 
захисту. Приблизно через одну хвилину двигун охолоне і світ-
лодіод погасне. Роботу мотопилою можна буде продовжити.

Ланцюги

Загартовані заклепки
Заклепки ланцюгів STIHL обробляються за 
технологією індукційного загартовування 
(обробка струмом високої частоти), що мі-
няє структуру кристалічної решітки металу. 
Заклепки стають більш твердими, міцними 
та зносостійкими.

Гладкі з'єднувальні отвори
Завдяки спеціальному штампуванню отвори з'єднувальних 
ланок є дзеркально гладкими. Це покращує рух ланцюга та 
збільшує його робочий ресурс.

Міцне хромове покриття
Всі ріжучі зубці STIHL виготовляються зі 
спеціальної сталі. Робоча поверхня ріжучо-
го зубця для додаткової міцності та зносо-
стійкості проходить процес гальванічного 
хромування. Завдяки цьому ріжучі зубці  
залишаються гострими набагато довше.

Перевірка на міцність
Наприкінці процесу виготовлення ланцюги STIHL проходять 
 перевірку на міцність та розтягування. Така перевірка зменшує 
рівень розтягування ланцюга під час першої експлуатації до 
 мінімуму, підвищує його витривалість та мінімізує зношування

Ріжуча гарнітура3

камери згоряння. Така технологія дозволяє значно покращити 
робочі характеристики двигуна, підвищити його екологічність 
та знизити витрати палива.

 Антивібраційна система STIHL
Точно прораховані зони розташування  
амортизаторів зменшують передачу коли-
вань двигуна та ланцюга на рукоятки. Мото-
пила працює відчутно спокійніше. Завдяки 
чому користувач може працювати набагато 
довше і не втомлюватись.

Пускова ручка STIHL ElastoStart
В наслідок компресії під час запуску двигуна 
виникає віддача. Амортизаційний елемент, 
що знаходиться в спеціальній пусковій  
ручці ElastoStart, поглинає силу, яка виникає 
під час компресії. Це сприяє рівномірному 
запуску.

Система легкого запуску  
STIHL ErgoStart (E)
Під час рівномірного витягування пускового
тросику вбудована у механізм додаткова пру-
жина стискається, а пружина стартера розжи-
мається. За рахунок сили протидії виникає 
швидке прокручування колінчатого валу, а в 
результаті швидкий запуск двигуна. 

Система швидкого натягування  
ланцюга STIHL (B)
Ланцюг натягується швидко та без будь-
яких ключів. Якщо необхідно послабити 
ланцюг, поверніть регулююче колесо  
вліво, якщо необхідно натягнути ланцюг, 
повертаємо колесо вправо. Якщо затягнути 
кришку ланцюгової зірочки фіксатором,  
автоматично фіксується і шина. 

STIHL M-Tronic (M)
Повністю електронне управління двигуном 
регулює в будь-якому робочому режимі  
момент запалювання та дозування палива, 
враховуючи зовнішні умови такі як темпера-
тура, атмосферний тиск та якість палива. Си-
стема забезпечує оптимальну потужність 
двигуна, стабільно високий крутний момент 
та чудове прискорення. Система M-Tronic  
повністю виключає необхідність ручного на-
лаштування карбюратора. STIHL M-Tronic потребує для холод-
ного запуску тільки стартове положення комбінованого важеля. 
Після запуску Ви зможете відразу працювати на повний газ. 
Потрібна кількість палива вираховується системою самостійно 
в залежності від потреб. Система M-Tronic запам'ятовує нала-
штування під час останньої експлуатації. Тож із кожним новим 
запуском у тих самих умовах двигун буде завжди працювати 
на повну потужність.

Система змащування STIHL Oiloмatic
Дрібні мастильні канали ведучих ланок зби-
рають мастило та передають його далі до 
з'єднувальних ланок. Додатково на ведучих 
ланках з обох боків витіснені чисельні загли-
блення, в яких накопичується ланцюгове 
мастило. Це забезпечує краще розподілення мастила в паз 
шини та  забезпечує на 10 % краще змащування ніж без таких 
заглиблень, з обох боків ведучих ланок.

Направляючі шини

Змінна головка шини 
У випадку зношення або пошкодження головка шини  
разом із роликовим підшипником (Rolloмatic ES та  
Rolloмatic ES Light) дуже просто замінюється.

Полегшена шина
Полегшені шини STIHL E Light та ES Light 
відрізняються своєю конструкцією. Шина  
E Light складається з металевих пластин 
зварених між собою електричним способом 
та заповнених зміцненим скловолоконним 
поліамідом. Це робить шину особливо міцною. Шина ES Light 
виготовлена з використанням лазерної технології із в'язкої 
зносостійкої сталі. Таким чином, створюється дуже міцний 
пустотілий корпус з еластичною верхньою та нижньою части-
ною. Ці конструкції забезпечують відчутне зменшення ваги. 
Центр ваги мотопили переміщується ближче до корпусу, по-
кращується її баланс, що розвантажує хребет користувача.

Довжина шини
Реальна довжина різу є меншою ніж довжина шини та  
варіюється в залежності від моделі мотопили.

Система STIHL Eмatic
Система STIHL Eмatic залежно від ріжучої 
гарнітури та виду деревини зменшує ви-
трати ланцюгового мастила до 50 % порів-
няно зі звичайними класичними системами 
змащування без системи Eмatic. Система 
складається з шини STIHL Eмatic або Eмatic S, ланцюга  
STIHL Oiloмatic та мастильного насосу з регулюванням пода-
чі мастила. Завдяки взаємодії цих компонентів ланцюгове 
мастило потрапляє саме туди, де воно потрібне, та без втрат.

Шина STIHL Rolloмatic E
Ознаки шини STIHL Rolloмatic E (STIHL Eмatic)  
із головкою малого радіусу:
•  направляюча зірочка має до 10 зубців, підшипник  

закріплений 4 заклепками
•  зменшена віддача
•  ідеальна для заготівлі м'якої деревини та розкряжовування, 

а також для використання в лісовому господарстві на  
бензопилах потужністю до 3,5 кВт. 
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Ознаки шини STIHL Rolloмatic E (STIHL Eмatic)  
із головкою великого радіусу:
•  направляюча зірочка має від 11 зубців, підшипник  

закріплений 6 заклепками
•  висока ефективність врізання
•  для професійного використання під час звалювання  

та розкряжовування дерев, для бензопил середньої  
та високої потужності понад 3,5 кВт.

Направляюча зірочка із закритим  
шарикопідшипником 
Закрита конструкція запобігає проникненню 
бруду, що спричиняє корозію. Зникає необ-
хідність проводити додаткове сервісне об-
слуговування, оскільки мастила в підшипни-
ку вистачить на весь період служби шини. 
Завдяки цьому ресурс роботи підшипника є на 80% більшим, 
ніж у підшипників із відкритою конструкцією та отвором для 
змащування. В разі потреби зірочку можна замінити.

Автоматична декомпресія
Декомпресійний клапан – компонент системи легкого запуску. 
Під час запуску двигуна, він скидає частину компресійного 
тиску, що утворюється в циліндрі, полегшуючи запуск. У  
результаті цього необхідне для запуску тягове зусилля на  
пусковому тросі значно зменшується. Це забезпечує легкий 
та плавний запуск двигуна.

Функція ECOSPEED
Дозволяє налаштувати та зафіксувати потрібну кількість обер-
тів двигуна за допомогою коліщатка, розташованого на ручці 
керування. Якщо умови роботи вимагатимуть зменшити рівень 
шуму або знизити швидкість обертання косильної гарнітури, 
просто поверніть регулятор у напрямку позначки «-». Повне на-
тискання на важіль газу поверне мотокосу у режим максималь-
ної потужності. При цьому попередні налаштування збережуть-
ся і Ви зможете повернутись до них будь-якої миті. Ця функція є 
незамінною, якщо Ви працюєте в громадському місці або на ді-
лянці, де є ризик відкидання каміння. Адже зменшення кілько-
сті обертів означає: зниження шуму, витрат паливної суміші та 
швидкості обертання косильної гарнітури. 

Ергономічна дворучна рукоятка
Дворучна рукоятка робить рухи під час  
косіння анатомічно природними та є завж-
ди найкращім вибором, якщо йдеться про 
великі об'єми скошування. У комбінації з 
універсальним ременем ADVANCE або  
із ременем для лісового господарства 
ADVANCE та відповідною косильною гарнітурою, процес  
косіння стане більш приємним.

Мотокоси та кущорізи4

Автоматична декомпресія
Декомпресійний клапан – компонент системи легкого запуску. 
Під час запуску двигуна, він скидає частину компресійного тиску, 
що утворюється в циліндрі, полегшуючи запуск. У результаті 
цього необхідне для запуску тягове зусилля на пусковому 
тросі значно зменшується. Це забезпечує легкий та плавний 
запуск двигуна. 

Кругла ручка (R) з обмежувачем кроку
Обмежувач кроку на круглій ручці допома-
гає тримати ноги на безпечній відстані від 
косильної гарнітури під час роботи.

Швидкороз'ємна муфта з гвинтом  
баранцем
 Інноваційне з'єднання дозволяє швидко  
та без допомоги сторонніх інструментів  
замінити насадку або розкласти комбі- 
систему на дві частини для компактного 
транспортування або зберігання.

Захист направляючої ножа
Т-подібний елемент виготовлений із листо-
вої сталі кріпиться двома гвинтами в кінці 
ножа. Він захищає ніж від пошкодження під 
час підстригання рослин близько до землі 
або вздовж паркану чи стіни, а у випадку 
зношування його можна легко замінити. 

Легкий редуктор
Магнієвий сплав дуже важливий матеріал у виробництві мо-
тоінструментів STIHL. Він на третину легший за алюміній та 
демострує відмінну міцність, незважаючи на низьку вагу. У 
порівнянні з іншими металами цей матеріал шляхом лиття 
під тиском дуже легко піддається точній обробці, наприклад, 
у виробництві картерів для бензопил. Найбільш вдалий сплав 
для виробництва деталей двигуна з метою зменшення за-
гальної ваги інструмента та без втрати міцності. Крім того, 
деталі з цього сплаву піддаються вторинній обробці без по-
гіршення якісних показників.

Комбі–система та мульти–система5

Мотоножиці та подовжені мотоножиці6

Косильні струни
Косильні струни відрізняються за своєю 
 геометрією та товщиною для різноманіт-
них сфер використання. Деякі струни 
 завдяки спіральній формі створюють мен-
ше шуму, ніж звичайні круглі. Заглиблення 
на поверхні струни розриває рівномірний 
потік повітря. Утворюється вихор, зменшується свист,  
таким чином, шум від косіння стає значно меншим.

Регулювання рукоятки коси
Спеціальний гвинт баранець дозволяє 
швидко та без використання будь-яких ін-
струментів налаштувати зручне положення 
рукоятки коси. Під час транспортування 
або для компактного зберігання ручку 
можна повернути на 90°.

Двигун STIHL 2-MIX
Двигун STIHL 2-MIX поєднує високі оберти, 
надійність та економічність. Відпрацьовані 
гази відділяються від свіжої паливної суміші, 
мінімізуючи таким чином втрати пального, 
що зазвичай виникають під час продувки ка-
мери згоряння. Така технологія дозволяє значно покращити  
робочі характеристики двигуна, підвищити його екологічність 
та знизити витрати палива.

Двигун STIHL 4-MIX ®

Двигун STIHL 4-MIX® працює на звичайній паливно-мастильній 
суміші (1:50). Суміш по обводному каналу в циліндрі розпо-
всюджується по двигуну і забезпечує таким чином повне 
змащування. Завдяки такому змащуванню сумішшю, немає 
потреби у мастильному насосі, фільтрі та мастильному піддоні. 

Електрозапуск STIHL (F)
Дозволяє комфортний запуск двигуна, не знімаючи його з 
плечей, натисканням кнопки (при температурі вище 0 °).

STIHL M-Tronic (M)
Повністю електронне управління двигуном 
регулює в будь-якому робочому режимі мо-
мент запалювання та дозування палива, вра-
ховуючи зовнішні умови такі як температура, атмосферний 
тиск та якість палива. Система забезпечує оптимальну потуж-
ність двигуна, стабільно високий крутний момент та чудове 
прискорення. Система M-Tronic повністю виключає необхід-
ність ручного налаштування карбюратора. STIHL M-Tronic  
потребує для холодного запуску тільки стартове положення 
комбінованого важеля. Після запуску Ви зможете відразу  
працювати на повний газ. Потрібна кількість палива вирахову-
ється системою самостійно в залежності від потреб. Система 
M-Tronic запам'ятовує налаштування під час останньої експлу-
атації. Тож із кожним новим запуском у тих самих умовах  
двигун буде завжди працювати на повну потужність.

Ручний бензонасос (праймер)
Наявність ручного паливного насосу полегшує пусковий 
процес мотоножиць та скорочує кількість ривкових зусиль 
необхідних для запуску двигуна. Під час натискання на прай-
мер, камера карбюратора заповнюється паливною суміш-
шю. Таким чином, під час запуску забезпечується достатня 
кількість палива для швидкого запуску двигуна. 

STIHL ErgoStart (E)
Під час рівномірного витягування пускового 
тросику пружина стискається. Навантаження 
через ривки знижується. Пружина віддає на-
копичену енергію автоматично на колінчас-
тий вал, приводить його в дію та забезпечує 
надійний запуск двигуна. Швидкість витягу-
вання тросика у такому випадку стає значно повільніше. 

Байонетний замок кришок баків
Ви можете, не знімаючи рукавиці, легко та швидко відкрити
кришку бака без використання будь-яких інструментів.
Завдяки своїй конструкції та подвійному ущільненню
кришка паливного бака захищена від випадкового відкриття 
і запобігає проникненню часток бруду в паливний бак.

Мотоножиці

Поворотна багатофункційна ручка
Поворотна ручка забезпечить оптимальне 
положення рукоятки для кожного користу-
вача – для простого та безпечного керуван-
ня пристроєм.

HS 82 R,для товстих гілок (R)
Для великих об'ємів товстих гілок та під-
стригання великих та щільних кущів:
• збільшена відстань між зубцями
• збільшені зубці
•  передатне число редуктора для більшої 

потужності різу

HS 82 T, для тонких гілок (T)
Для якісного формування та  
підстригання тонких гілок:
• зменшена відстань між зубцями
• зменшені зубці
•  передатне число редуктора для  

більшої частоти рухів ножів 

Для товстих 
гілок (R)

Для тонких 
гілок (T)
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Подовжені мотоножиці

Подовження штоку для будь-яких завдань
Садові мотоножиці з подовженим штоком використовуються 
перш за все, для підстригання високих та широких кущів. 
Вкорочені моделі (K) з подовженою ручкою добре підходять 
для помірно високих кущів.

ECOSPEED
Дозволяє налаштувати та зафіксувати потрібну кількість обер-
тів двигуна за допомогою коліщатка, розташованого на ручці 
керування. Якщо умови роботи вимагатимуть зменшити рівень 
шуму або знизити швидкість обертання косильної гарнітури, 
просто поверніть регулятор у напрямку позначки «-». Повне на-
тискання на важіль газу поверне мотокосу у режим максималь-
ної потужності. При цьому попередні налаштування збережуть-
ся і Ви зможете повернутись до них будь-якої миті. Ця функція є 
незамінною, якщо Ви працюєте в громадському місці або на ді-
лянці, де є ризик відкидання каміння. Адже зменшення кілько-
сті обертів означає: зниження шуму, витрат паливної суміші та 
швидкості обертання косильної гарнітури.

Система швидкого регулювання ножа
Кут ножа має ступінчасте регулювання  
повороту до 130° (HL 91), 
до 145° (HL 94), 
до 115° (HLA 65, HLA 85) та
до 125° (HLE 71)  
у двох напрямках, а для транспортування  
може складатись паралельно до штоку.

Кругла ручка
Компактна кругла ручка з чорного пластику, здатного вино-
сити різні види впливів. Завдяки закругленню майже 180° 
надає можливість встановлювати різноманітні положення 
ручки, особливо у вузьких важкодоступних місцях.

Повітродувні пристрої

Комплект для чистки дахів 
Завдяки практичній довжині труби, що стано-
вить 3 м, Ви легко дістанетесь листя та гілок 
на даху або інших важкодоступних місцях. 

Каталізатор (D)
Суттєво зменшує кількість шкідливих речовин у вихлопних газах.

Ручний паливний насос (праймер)
Наявність ручного паливного насосу в повітродувних пристро-
ях полегшує пусковий процес та скорочує кількість ривків необ-
хідних для запуску двигуна. Під час натискання на праймер,  
камера карбюратора заповнюється паливною сумішшю.  

Пристрої для прибирання7

Манометр
Завдяки манометру, що зручно розташова-
ний на передній кришці мийки, Ви будь-якої 
миті зможете перевірити робочий тиск.

Система дозування миючого засобу
За допомогою системи дозування до води можна додавати 
потрібну кількість миючого засобу залежно від завдання. Це 
зменшує навантаження на навколишнє середовище та є більш 
економним для користувача. Всі моделі з баком для миючого 
засобу можуть працювати з окремою ємністю.

Захисне відключення
Мийка, що оснащена аварійним вимикачем, автоматично  
відключиться від електромережі, якщо пристрій не  
експлуатується протягом 30 хв.

Текстильний плаский шланг  
із барабаном
Легкий та гнучкий шланг низького тиску 
для підключення мийки до водопровідного 
крану. Завдяки касеті, що постачається  
разом, текстильний шланг не лише дуже 
легко намотується, але й зберігається зручно прямо на 
мийці. Таким чином, мийка завжди готова до експлуатації.

Пилососи для сухого та вологого прибирання

Адаптер для електроінструменту 
Через адаптер Ви можете під'єднати Ваш 
електроінструмент до пилососу. Завдяки 
адаптеру пил та бруд всмоктуються  
відразу під час пиляння, шліфування або  
наточування.

Труба з нержавіючої сталі, із швидким з'єднанням
З'єднувальна муфта забезпечує швидке з'єднання шланга  
із трубою.

Система багатоступеневої фільтрації
Завдяки поєднанню фільтр-пакету та фільтруючого елементу 
досягається ще ефективніше очищення повітря. 

Автоматика відключення
Після вимикання електроінструменту, пилосос працює ще  
деякий час. Це дає можливість прибрати залишки пилу.

Плавний пуск
Плавний пуск забезпечує обмеження пускового струму,  
що подовжує ресурс роботи двигуна.

Таким чином, під час запуску забезпечується достатня кількість 
палива для утворення паливно-повітряної суміші та значно 
зменшується кількість пускових ривкових зусиль.

Пускова ручка STIHL ElastoStart 
В наслідок компресії під час запуску двигуна виникає віддача. 
Амортизаційний елемент, що знаходиться в спеціальній  
пусковій ручці ElastoStart, поглинає силу, яка виникає під час 
компресії. Це сприяє рівномірному запуску.

Садові пилососи

Подрібнююча зірочка
Міцна подрібнююча зірочка із високоякіс-
ної сталі для ефективного подрібнення  
в садових пилососах SH 56 та SH 86. 

Підмітальні пристрої

Принцип розумного підмітання STIHL MultiClean
Дві круглі щітки підіймають бруд та сміття попереду себе,  
нічого не застряє під підмітальним пристроєм, а відразу  
потрапляє в контейнер.

Мийки високого тиску

Алюмінієва телескопічна ручка
Для зручного транспортування або  
компактного зберігання мийки алюмінієву 
телескопічну ручку можна легко скласти 
або висунути. 

Шарнірне з'єднання шланга з пістолетом
  Запобігає перекручуванню шланга. Під час роботи він  
завжди матиме оптимальну довжину та не заважатиме  
працювати.

Подвійний тримач розпилювальної трубки
Для практичного та зручного розміщення на пристрої обох 
розпилювальних трубок, із плоскоструменевою та роторною 
форсунками.

Тримач для текстильного шлангу 
Текстильний плаский шланг разом із касетою кріпиться пря-
мо на мийку. Це забезпечить зберігання в чистоті та порядку, 
а також швидкий доступ до шланга під час роботи.

Відділення для зберігання форсунок 
Вбудовані тримачі для роторної та плоско-
струменевої форсунки, що розташовані під 
передньою кришкою, зберігатимуть їх у 
 повному порядку. Обидві форсунки завжди 
знаходитимуться під рукою!

Плоска форсунка
• Для обприскування грядок та полів
•  Ідеально підходить для клумб, овочівництва, пло-

дівництва та садівництва
•  Якнайкраще підійде для розпилення  

інсектицидів, гербіцидів та  
протигрибкових засобів

Конусоподібна форсунка
•  Для обробки кущів, дерев та окремих рослин
•  Ідеально для обприскування окремих рослин у 

садку гербіцидами, інсектицидами та протигриб-
ковими засобами.

•  Засіб для розприскування можна наносити як знизу, так і 
зверху на рослини чи листя.

Регульована форсунка
•  Для адаптування до різних завдань  

з розпилювання
•  Кут розпилювання варіюється залежно від потре-

би: від повного струменя (0°) до внутрішнього конусу (90°). 

Форсунка із суцільним конусом розпилювання
•  Для обробки окремих рослин
•  Добре підходить для точного дозування,  

наприклад, під час розпилення гербіцидів
•  Підходить для розпилення змащувальних та  

антиадгезивних засобів у будівельній сфері

Антивібраційна система STIHL
Антивібраційна система STIHL зменшує передачу вібрації від 
двигуна, ефективно розвантажуючи спину під час роботи.  
Це відчутно полегшує роботу та робить можливим тривале  
використання обприскувача без втоми.

Двигун STIHL 2-MIX
Двигун STIHL 2-MIX поєднує високі оберти, 
надійність та економічність. Відпрацьовані 
гази відділяються від свіжої паливної  
суміші, мінімізуючи таким чином втрати 
пального, що зазвичай виникають під час 
продувки камери згоряння. Така технологія 
дозволяє значно покращити робочі характеристики двигуна, 
підвищити його екологічність та знизити витрати палива.

Пускова ручка STIHL ElastoStart
В наслідок компресії під час запуску двигуна виникає віддача. 
Амортизаційний елемент, що знаходяться в спеціальній  
пусковій ручці ElastoStart, поглинає силу, яка виникає під час 
компресії. Це сприяє рівномірному запуску.

Ранцеві та ручні обприскувачі8

Бензопили для бетону, бензорізи  
та мотобури9
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Байонетний замок кришок баків
Ви можете, не знімаючи рукавиці, легко та швидко відкрити 
кришку бака без використання допоміжних інструментів.  
Завдяки своїй конструкції та подвійному ущільненню кришка 
паливного бака захищена від випадкового відкриття і запобігає 
проникненню часток бруду в паливний бак.

Бензопила для бетону

Гумовий захист
Великий гумовий захист запобігає пошкодженню корпуса 
бензопили під час врізання у стіну.

Бензорізи

Електронний контроль подачі води 
Під час роботи двигуна користувач простим 
натискання на кнопку може увімкнути елек-
тронне регулювання подачі води. В залежно-
сті від кількості обертів подача води автома-
тично вмикається та вимикається. Кількість 
води може також дуже легко регулюватись 
натискання кнопок плюс/мінус. Таким чином, достатньо лише 
натиснути на кнопку для зменшення об'ємів пилу до 99 %. 
Функція запам'ятовування забезпечить автоматичну подачу тієї 
кількості води, що була встановлена під час останнього викори-
стання пристрою. Навіть після тривалої паузи Ви можете одразу 
продовжити працювати без додаткових налаштувань.

Напівавтоматичне натягування ременю
Після послаблення зажимних гвинтів натяжіння клинового 
ременя встановлюється автоматично під дією пружини. Цим 
досягається якісна передача потужності та збільшується  
робочий ресурс ременя.

Фільтрувальна система з попереднім  
очищенням повітря типу «  циклон  »
Завдяки інноваційній системи попереднього 
очищення повітря суттєво збільшуються 
сервісні інтервали, що зазвичай потрібні 
для очищення фільтру. Окрім того ресурс 
роботи фільтру подовжується в декілька  
разів. Вже на першому етапі очищення система забезпечує 
видалення 80 % бруду з повітря, що всмоктується. Такий 
бруд не збирається у фільтрі, а відокремлюється та виводиться 
назовні.

Система швидкого кріплення
Для швидкого та простого монтажу/демонтажу бензоріза на 
візок без використання інструментів. 

Система вприскування від STIHL (i)
Основою системи вприскування STIHL (і) є 
управління налаштуваннями двигуна. Під 
час кожного оберту електроніка вимірює 
та аналізує дані двигуна, розпізнаючи його стан. За лічені  
мілісекунди система налаштовує оптимальні параметри для 
запалювання та вприскування палива. В кожній ситуації  
користувач отримує найкращу потужність. В результаті – 
оптимальне прискорення, максимальна потужність, простий 
запуск та зменшені витрати палива.

Регулювання глибини різу
Для точного регулювання глибини різу, зручне розташування 
важеля поряд із ручкою керування.

Мотобури

Рама, що складається
Мотобур ВТ360 для роботи двома опера-
торами має раму з ручками, що складаються. 
Це забезпечує компактне транспортування 
та зберігання.

Багатофункціональна ручка
Ергономічна багатофункційна ручка  
вбудована в раму мотобура. Запуск, зупинка,  
холостий хід та важіль газу –все керується  
однією рукою. 

Гальмо бура QuickStop із  
гальмівним важелем
Інноваційне гальмо бура QuickStop у випадку 
заклинювання шнека в ґрунті виконує функ-
цію блокування зворотного обертання. Після 
спрацьовування гальмо виключає пристрій. 
Бур, що застряг у ґрунті, можна просто  
викрутити проти годинникової стрілки.

Двигун STIHL 4-MIX®

Двигун STIHL 4-MIX® працює на звичайній паливно-мастиль-
ній суміші (1:50). Суміш по обводному каналу в циліндрі роз-
повсюджується по двигуну і забезпечує таким чином повне 
змащування. Завдяки такому змащуванню сумішшю, немає 
потреби у мастильному насосі, фільтрі та мастильному піддоні.

Принцип ножиць Aмboss 
Ріжуче лезо і фіксований нижній упор (ковадло) 
стикаються безпосередньо один з одним. Такий 
принцип називається «Aмboss» і є популярним як 
у професіоналів, так і в аматорів. Він дуже добре підходить 
для обрізання сухих гілок, потребує незначних зусиль, без 
ривків.

Принцип ножиць Bypass 
Завдяки проходженню верхнього ріжучого та ниж-
нього упорного леза один повз одного обхідні сека-
тори відрізняються чистим і охайним різом. Їх кон-
струкція дозволяє обрізати пагони впритул до місця 
відгалуження. Вони чудово підходять для тонкої роботи з чутли-
вою або волокнистою деревиною, для розрізання якої потрібне 
невелике ріжуче зусилля. Для складної роботи з твердою дере-
виною слід обирати ножиці та секатори Amboss.

Захисна гільза та прикручена  
запобіжна пластина
Комбінація зі збільшеної сталевої захисної 
гільзи, кільцевого клину, захисної пластини 
та захисного гвинта захищає рукоятку  
та топорище від відокремлення. Це  
забезпечує стабільне з'єднання із  
вагомими перевагами:
•  збільшений ресурс роботи інструмента
• високий рівень захисту

EN 381 Захист від порізів
Захист від порізів STIHL складається з роз-
роблених ексклюзивно для STIHL захисних 
матеріалів. Спецодяг із захистом від  
порізів STIHL випробується в авторитетних 
випробувальних інститутах SMP або KWF. 
Матеріал із захистом від порізів має декілька 
шарів, він легкий та пропускає повітря. Під час розрізу бага-
тошарового матеріалу мотопилою, волокна верхніх шарів  
намотуються на ланцюг і блокують ланцюгову зірочку, зупи-
няючи, таким чином, ланцюг. В результати чого небезпека 
травмування значно знижується. Одяг із захистом від порізів 
позначено наступною піктограмою: 

Зверніть увагу: захисний одяг не гарантує абсолютного  
захисту від травмування. Він не є заміною техніці безпеки 
під час роботи. Тому, будь ласка, обов'язково дотримуйтесь 
правил, наведених в інструкціях по експлуатації засобів  
захисту та мотоінструменту.

Ручний інструмент та приладдя для  
роботи в лісі11

Захисний одяг 12

Частини чобіт захищені від порізів

Захищені зони

Металева 
вставка

Зони із захистом від порізів захисних штанів
Зони із захистом від порізів згідно стандарту DIN EN 381 від-
мічені на піктограмах чорним кольором. Загальний огляд 
важливих позначок дивіться на сторінці 205. 

Модель A

Передня сторона /  
Задня сторона

Передня сторона /  
Задня сторона

Передня сторона /  
Задня сторона

Модель C

Передня сторона /  
Задня сторона

Сигнальний одяг за нормами EN 471 та EN ISO 20471
Обидві норми встановлюють мінімальні площі для нанесення 
попереджувальної фарби (видимої вдень) та світловідбиваю-
чих смуг (видимих вночі) та розподіляють їх на 3 класи, при 
цьому клас 3 має найвищий попереджувальний ефект. Поєд-
нання курток та штанів підвищує клас, так як площа попере-
джувальної фарби та світловідбиваючих смуг збільшується. 
Приклад:

2  =  Колір та  
світловідбивний матеріал: стандарт EN ISO 20471 клас 2

 

Показник SNR
Для пристроїв STIHL, оснащених двигунами, вирішальним  
є коефіцієнт звукоізоляції М. Більше інформації Ви знайдете 
на веб-сторінці. 

3
2

 = Колір: стандарт EN 471 клас 3
 = світловідбивний матеріал: стандарт EN 471 клас 2
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 Наша сторінка у facebook.com/stihl.ua

  Дізнавайтесь найактуальнішу інформацію  
першими на нашому сайті stihl.ua

  Відчуйте притяжіння наших виробів! Найцікавіший  
відео-контент на нашій сторінці у YouTube

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах:

Соціальні мережі та маркетингові заходи

Компанія STIHL регулярно приймає участь у виставках  
національного та місцевого значення. Це чудова нагода  
ближче познайомитись із продукцією STIHL та VIKING,  
отримати каталоги, дізнатись про новинки в асортименті.

Виставки 2017
Слідкуйте за нашими маркетинговими заходами на сайті www.stihl.ua в розділі НОВИНИ. 

Виставки та маркетингові заходи
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Якість STIHL

Ваш надійний партнер з обслуговування STIHL
Із офіційним дилером STIHL Ви в надійних руках. Консульту-
вання, продаж чи сервісне обслуговування – Ваш дилер  
охоче допоможе Вам. Він завжди порадить Вам інструмент, 
що буде максимально відповідати Вашим потребам. Прокон-
сультує щодо його правильної експлуатації та забезпечить 
професійне технічне обслуговування. Тому Ваш пристрій 
STIHL ще довгі роки буде приносити лише задоволення. 

Оригінальні запчастини STIHL
Найвища надійність навіть при екстремальних навантажен-
нях притаманна моторним пристроям STIHL. Та навіть якщо 
будь-яка деталь вийде з ладу, це не проблема. Компанія 
STIHL продовжує випускати запасні частини до кожного 
інструменту знятого з виробництва ще мінімум впродовж 
10 років. Тож купуючи STIHL, Ви інвестуєте в майбутнє. 

Розрізнити оригінальні запчастини можна завдяки 
позначці –S – або за логотипом STIHL.

Перевірена якість STIHL
Високі стандарти виробів STIHL гарантують дотримання  
суворих вимог щодо якості на всіх етапах виробництва. Тим  
самим STIHL виконує європейські стандарти ISO 9001 та  
ISO 14001 з управління якістю. STIHL постійно працює над 
вдосконаленням своїх пристроїів. 

Ваша безпека
Усі вироби у випадку неправильної або необережної  
експлуатації можуть спричинити небезпеку для життя  
людини чи тварин. Дуже уважно прочитайте інструкцію  
з експлуатації перед першим використанням та  
дотримуйтесь всіх правил безпеки.

www.stihl.ua

Остерігайтесь підробок! Купуйте техніку STIHL тільки в офіційних дилерів!

Техніка STIHL захоплює користувачів у всьому світі своєю якістю та надійністю. Для того, щоб задоволення від покупки  

тривало якомога довше, купуте продукцію STIHL виключно в офіційній дилерській мережі. Ми не співпрацюємо з інтернет- 

магазинами та будівельними супермаркетами. Гарантувати оригінальну якість, кваліфікований продаж та сервіс може тільки 

офіційний дилер STIHL.  Він допоможе вибрати оптимальний для Ваших потреб інструмент, надасть Вам цінні поради щодо 

його експлуатації та запропонує професійне сервісне обслуговування.

Загальна інформація:

1.  Із виходом даного каталогу всі 
попередні  втрачають свою  
актуальність.

2.  Претензії щодо невідповідності 
описів та ілюcтрацій у цьому  
каталозі не приймаються,  
оскільки можливе внесення  
змін у конструкцію, форму та  
дизайн продукції.

3.  Oригінальні мотопили та мотоін-
струмент STIHL можна відрізни-
ти за характерними оранжевим 
та сірим кольорами.

4.  Цей каталог та всі його частини 
захищені авторськими правами.  
Всі права застережено, особли-
во право на тиражування, пере-
клад  
та опрацювання електронними 
системами.

Цей каталог містить різноманітне 
поєднання інструментів та прилад-
дя для різних завдань і сфер  
застосування. Для типових завдань 
і цілей ми радимо використовувати 
стандартні комбінації інструментів і 
приладдя. Їх можна знайти в посіб-
нику з експлуатації до вашого при-
ладу. Індивідуальні консультації 
щодо сфери застосування та мож-
ливих комбінацій приладів можна  
отримати у Вашого офіційного  
дилера STIHL.

 
STIHL застерігає від підробок:  
www.stihl.ua/piraterie

 
 
ТОВ АНДРЕАС ШТІЛЬ 
вул. Антонова, 10 
с. Чайки,  
Києво-Святошинський р-н,  
Київська обл., 08130 
www.stihl.ua

Телефон безкоштовної 
інформаційної лінії: 
0 800 501 930
(дзвінки по Україні зі стаціонарних 
телефонів безкоштовні) 

E-Mail: info@stihl.ua

Роз‘яснення позначок відповідності:

Добровільний контроль „Geprüfte Sicherheit” (Перевірена безпечність) – однієї з визна-
чних конт рольних інстанцій. Позначка GS  допомагає визначити конкретну організа-
цію, яка здійснювала перевірку.

Позначка німецького сільськогосподарського товариства (DLG). Незалежна комісія 
встановлює критерії та стандарти оцінювання, а також вирішує питання надання  
державних позначок. Як правило, одна перевірка триває від шести до дванадцяти  
місяців. Протоколи перевірок на сайті www.dlg-test.de.

Управління лісового господарства відзначає позначкою "KWF-Profi" інструмент для ро-
біт у лісі, який відповідає високим вимогам професійної роботи в лісовому господар-
стві за такими критеріями як економічність, безпека праці, ергономіка й екологічність. 
Важливим підґрунтям для такої оцінки є інтенсивне випробування такої техніки на 
практиці професійними користувачами.   
Новим знаком якості «Стандарт KWF» відзначається продукція, яка пройшла найви-
могливіші випробування на практиці, але через свою конструкцію раніше не вико-
ристовувалася у лісовому господарстві, а застосовувалась в сільському господарстві, 
благоустрої територій або заготівлі дров і звичайними користувачами. 

Маркуванням «Перевірено відповідно до стандарту KWF» відзначається продукція, ок-
ремі технічні характеристики якої були успішно перевірені. Звіти перевірок можна 
знайти на веб-сайті www.kwf-online.de.

Видавництво ÖKO-TEST перевіряє різноманітні продукти з усіх сфер використання, 
перш за все, за їх екологічністю та відсутністю шкідливих речовин. Продукти, які ма-
ють зразкові показники за результатами перевірок, отримують позначку ÖKO -TEST. 
Вона вважається найбільш популярною ознакою якості в Німеччині.

Європейський знак якості з екологічності було введено в 1992 р., надається Європей-
ською комісією і використовується у всіх країнах Європейського союзу та європейської 
економічної зони. Ця позначка означає для європейського користувача, що мова йде про 
продукцію екологічно високої якості – перевірено незалежними національними інстан-
ціями в країнах-учасниках. Більш детальна інформація на сайті www.eu-ecolabel.de.

Все взуття та одяг марки GORE-TEX®- є водонепроникними, не пропускають вітер та 
 мають здатність „дихати“.

Продукція з лейбами Oeko-TexX® успішно пройшла тестування та була сертифікованою 
згідно стандартів Oeko-TexX® Standard 100. Oeko-TexX® Standard 100 – це всесвітньо 
відома єдина система перевірки та сертифікації текстильної сировини, напівфабрикатів 
та кінцевої продукції. Перевірка на шкідливі речовини включає як заборонені законом 
та регламентовані субстанції, так і небезпечні для здоров`я хімікати.

Ця позначка відповідає за дотримання стандартів EN 381, EN 17249 та EN 20345 щодо 
одягу із захистом від порізів для користувачів ручних ланцюгових пилок. 

З жовтня 2013 року норма щодо сигнального одягу EN ISO 20471 замінила попередню 
EN 471. Сигнальний одяг сертифікований за стандартом EN 471 може використовува-
тись до завершення терміну вказаного у сертифікаті. Сертифікований сигнальний одяг 
EN 471 повинен бути реалізований до закінчення терміну, зазначеного під час випро-
бування типового зразка.

Знаки відповідності та загальні вказівки

Продукція STIHL регулярно перевіряється Німецькими та міжнародними органами  
сертифікації та контролю якості

Ми з готовністю надаємо нашу продукцію для цих перевірок тому, що для нас вони –  
продовження наших власних тестових випробувань. Ми високо цінуємо висновки незалежних  
організацій, враховуючи, насамперед інтереси наших клієнтів. Отримання знаків якості від  
цих інстанцій підтверджує високий стандарт та зразкову якість продукції STIHL.

Більш детальні відомості Ви знайдете на сайті www.stihl.com/vib. 

Інформацію щодо виконання вимог REACH (EG) № 1907/2006 Ви знайдете на сайті  
www.stihl.com/reach.

251250
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