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«Для кожного  
завдання є 
відповідне  
обладнання»

Доктор Ніколас Штіль

Голова наглядової ради фірми STIHL

Полегшити вам роботу як у догляді за присадибною 

ділянкою, так і в професійній сфері - залишається нашою 

основною метою.  Скористайтеся інструментами, на 

функціональність та продуктивність яких можна покластися 

на сто відсотків. Звісно ж, це стосується і численних новинок 

в асортименті нашої продукції, які ми представляємо вам у 

цьому каталозі. 

Наприклад, зручні акумуляторні інструменти нашої нової  

AS системи - компактні помічники для щоденного догляду 

за садом та ділянкою. З їх допомогою ви швидко впораєтесь 

із будь-якими завданнями на присадибній ділянці. 

Справжньою родзинкою серед новинок цього року є STIHL 

GTA 26: ручна акумуляторна міні-пилка універсальний 

інструмент для роботи в саду. Він ідеально підходить для 

обрізки та розпилювання гілок, догляду за садом та навіть 

майстрування з дерева. Ви здивуєтесь, яке задоволення 

приносить робота з нашими новими акумуляторними 

інструментами.

Бажаю вам приємної подорожі світом STIHL, як під час 

ознайомлення з новим каталогом, так і під час роботи з 

нашим інструментом.
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ƒ
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GTA 26 – потужна аку-
муляторна міні-пилка 
у зручному форматі

Її компактність не повинна вводити вас в оману.  

У домашньому господарстві ланцюгова міні-пилка 

GTA 26 демонструє свій справжній потенціал. Під 

час обрізки та розпилювання гілок, догляду за садом 

та навіть будівництва з дерева. Міні-пилка GTA 26 

вражає високою продуктивністю пиляння, тихою 

роботою, надвисокою ергономічністю та тривалим 

часом роботи - завдяки змінному акумулятору AS 2 

напругою 10,8 В.

Комбі–система  
та мульти–система

151 КОМБІ-ДВИГУН КОМБІ-ДВИГУН
153 ПОДОВЖЕНІ НОЖИЦІ HL-KM 145°, ДОВЖИНА РІЗУ  

60 СМ
153 НАСАДКА ДЛЯ ЗАРОСТЕЙ RG-KM

Пристрої для приби-
рання
192 РАНЦЕВА ПОВІТРОДУВКА BR 800 C-E

208 МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ RE 150
209 МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ RE 150 PLUS
209 МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ RE 170
209 МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ RE 170 PLUS
210 ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПОВЕРХОНЬ RA 90
210 ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПОВЕРХОНЬ RA 110

Паливно-мастильні  
матеріали
260 БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ МАСТИЛО  

MULTIOIL BIO, 50 МЛ

Захисний одяг
284 ЗАХИСТ НІГ 360°
284 ЗАХИСТ НІГ PROTECT MS 360°
291 РОБОЧІ НАПІВЧОБОТИ WORKER S2
292 ЗАХИСНІ ШКІРЯНІ ЧОБОТИ
292 ШКІРЯНІ ЗАХИСНІ ЧОБОТИ FUNCTION
299 ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ FUNCTION SENSOTOUCH
299 РУКАВИЦІ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ПОРІЗІВ FUNCTION 

PROTECT MS

Сувенірна продукція 
STIHL
302 STRONG ROOTS
312 URBAN
316 WILD KIDS
320 TIMBERSPORTS®
324 BRAND COLLECTION

FUNCTION SensoTouch – 
ваші smart-рукавиці

Смартфони та планшети вже стали невід'ємною 

частиною наших буднів - під час роботи в саду, в 

лісному чи сільському господарстві або на будівель-

ному майданчику. Універсальні рукавиці FUNCTION 

SensoTouch придатні до використання з сенсорними 

екранами. Вам не прийдеться їх знімати, щоб скори-

стуватися своїм цифровим помічником!

НОВИНКИ
ƒ
Акумуляторні пристрої

12 АКУМУЛЯТОРНІ САДОВІ НОЖИЦІ HSA 26
13 АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА МІНІ-ПИЛКА GTA 26
14 АКУМУЛЯТОР AS 2
14 ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ AL 1
19 АКУМУЛЯТОРНА МОТОКОСА FSA 57
20 АКУМУЛЯТОРНІ ПОДОВЖЕНІ МОТОНОЖИЦІ HLA 56
25 АКУМУЛЯТОРНА МОТОПИЛА MSA 220 C-B
26 АКУМУЛЯТОРНА ГАЗОНОКОСАРКА RMA 765 V
29 АКУМУЛЯТОРНІ ПОДОВЖЕНІ МОТОНОЖИЦІ HLA 85
29 АКУМУЛЯТОРНИЙ ПОВІТРОДУВНИЙ ПРИСТРІЙ BGA 86
29 АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІДМІТАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ KGA 770
30 РАНЦЕВІ АКУМУЛЯТОРИ AR 2000 L, AR 3000 L
30 РАНЦЕВА СИСТЕМА AR L
31 З’ЄДНУВАЛЬНІ КАБЕЛІ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ AR L
31 ЗАГЛУШКА
32 ПОДВІЙНИЙ АДАПТЕР ПІДКЛЮЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРА 

ADA 700

Мотопили та  
висоторізи

40 БЕНЗОПИЛА MS 194 C-E
40 БЕНЗОПИЛА MS 231
41 БЕНЗОПИЛА MS 251
47 БЕНЗОПИЛА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДЕРЕВАМИ MS 194 T

Ріжуча гарнітура
72 ЛАНЦЮГ 1/4" P MICRO 3
72 ШИН LIGHT

Мотокоси та  
кущорізи
100 КОСИЛЬНА ГОЛОВКА AUTOCUT C 3-2
100 КОСИЛЬНА ГОЛОВКА POLYCUT 3-2
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ПРОДУК-
ТИВНІСТЬ З 
СИСТЕМНИМ 
ПІДХОДОМ. 
СИЛА НАШИХ 
АКУМУЛЯТОРІВ.
ƒ

12  Система AS

16 Лінійка AI

18  Система AK

24  Система AP

АКУМУЛЯТОРНІ ПРИСТРОЇ 9
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Справжня міць  
ƒ

АКУМУЛЯТОРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ  
БУДЬ-ЯКИХ ЗАВДАНЬ
Догляд за зеленими насадженнями ставить різноманітні виклики перед людиною та технікою, в першу чергу, 

щодо витривалості. Наші чотири акумуляторні системи – це відповідь на будь-який виклик! Витривалі, зручні та 

мобільні. Незалежно від приватного чи професійного використання - із акумуляторною силою STIHL ви можете 

розраховувати на оптимальну потужність.

ВИКОНУЄМО РІЗНОМАНІТНІ 

САДОВІ РОБОТИ З КОМФОР-

ТОМ 

 
Компактні, зручні пристрої нової системи 
AS ідеально підходять для періодичних 
робіт під час догляду за земельною 
ділянкою та садом. Енергію, яка потрібна 
Вам для цього, надійно постачає змінний 
акумулятор.

БЕРЕМОСЯ ЗА НЕВЕЛИКІ  

РОБОТИ В САДУ БЕЗ  

ПІДГОТОВКИ 
 
Інструменти акумуляторної лінійки AI, 
які забезпечують швидке та просте 
користування - найкраще оснащення для 
вашої самореалізації в саду. Вбудований 
акумулятор заряджається від звичайної 
розетки.

ВПЕВНЕНО РЕАЛІЗУЄМО  

АМБІЦІЙНІ ПРОЕКТИ 
 
Система AK вражає своїми показниками 
потужності та витривалості. Завдяки ши-
рокому вибору інструментів Вам під силу 
будь-яка робота в саду. Акумулятори AK 
сумісні з будь-якою зарядною станцією 
типу AL та будь-яким інструментом 
системи AK.

ДЛЯ ПРОФІ: 
КОНЦЕНТРОВА-
НА ЕНЕРГІЯ

УСПІШНО ВИКОНУЄМО ПРО-

ФЕСІЙНУ РОБОТУ  

 
Наша система AP включає в себе 
широкий спектр надзвичайно потужних 
акумуляторних пристроїв. Завдяки 
своїй потужності та витривалості вони 
оптимально підходять для професійного 
догляду за садом та деревами, а також 
для фахівців із ландшафтного дизайну. 
Але й для комунальних підприємств вони 
працюють з повною віддачею, не створю-
ючи зайвого шуму.

Для приватного користувача: енергія для  
найсміливіших проектів

АКУМУЛЯТОРНІ ПРИСТРОЇ АКУМУЛЯТОРНІ ПРИСТРОЇ10 11
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① Вагу вказано без акумулятора, з ножем для підстригання трави
② Вагу вказано без акумулятора, з ріжучою гарнітурою
③   Пояснення символів дивіться на сторінці 331

Система AS
ƒ

•  Для приватних користувачів

•  Для догляду за земельною ділянкою 
та садом

•  З потужним акумулятором AS 2

NEW – У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2020!

HSA 26
 ③   

10,8 В • 0,7 кг ①

Легкі та зручні акумуляторні ножиці з двома змінними ножами – 
найкраще рішення для догляду й формування кущів та живоплоту 
із максимальною товщиною гілок до 8 мм, підстригання кромок 
газону, ділянок уздовж доріжок та квітників. Ножі змінюються 
швидко без використання інструментів. Ручка із м’яким покриттям 
SoftTouch, швидка заміна ножа без інструменту, з індикатором 
рівня заряду, який завжди підкаже, коли потрібно зарядитись. 
Акумулятор AS 2 підходить виключно до пристроїв системи AS та 
не сумісний з HSA 25.  
HSA 26 доступний в наборі або окремо. Більше про оснащення та 
технічні характеристики читайте на сторінці 168. 

В комплекті:

1 x літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт·год, 10,8 В 
1 x стандартний зарядний пристрій AL 1 
1 x ніж для підстригання кущів, довжина зрізу 20 см, із захисним 
чохлом 
1 x ніж для підстригання трави, ширина зрізу 12 см, із захисним 
чохлом 
1 x сумка для зберігання з люверсами для кріплення на стіну

HSA 26 КОМПЛЕКТ

Довжина ножа  20 см

Артикул HA03 011 3506

NEW

gta 26
 ③   

10,8 В •1,2 кг ②

Акумуляторна ланцюгова міні-пилка для універсального вико-
ристання у домашньому господарстві. GTA 26 демонструє свій 
справжній потенціал під час обрізки та розпилювання гілок, 
догляду за садом та навіть будівництва з дерева. Міні-пилка GTA 
26 вражає високою продуктивністю пиляння завдяки ланцюгу 1/4“-
PM3, тихою роботою, надвисокою ергономічністю та тривалим 
часом роботи. Ручка керування із покриттям SoftTouch надійно 
лежить у руці, заміна ланцюга без використання інструментів, 
гнучкий захисний кожух для безпечної роботи, індикатор рівня 
заряду. Більше про оснащення та технічні характеристики читайте 
на сторінці 268.

В комплекті:

1 x літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт·год, 10,8 В 
1 x стандартний зарядний пристрій AL 1 
1 x напрямна шина Light 10 см 
1 x ланцюг 1/4“-PM3, 10 см 
1 x багатофункціональне мастило Multioil Bio, 50 мл 
1  x сумка для перенесення чорно-помаранчева з люверсами для 
кріплення на стіні

GTA 26 КОМПЛЕКТ

Довжина шини  10 см

Артикул GA01 011 6910

Інформацію про час 

заряджання акумуля-

торів, час роботи та 

обсяг робіт на одному 

заряді

ВИ ЗНАЙДЕТЕ НА СТОРІНЦІ 14

сторінка

260

MULTIOIL BIO

Екологічно чисте, 

для універсального 

застосування, напри-

клад, для догляду за 

ріжучою гарнітурою 

міні-пилки GTA 26.

АКУМУЛЯТОРНІ ПРИСТРОЇ 13
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  Кількість товару обмежена ②  Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу роботи
вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під час експлуатації

① У продажу з весни 2020! ③ Наведений час роботи є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації
④  Зазначений час роботи від однієї зарядки акумулятора і площа обробки є приблизними і можуть 

варіюватися залежно від умов експлуатації

NEW

 Акумулятор AS 2
Легкий, компактний та потужний акумулятор напругою 10,8 В. 
Сумісний з будь-якими інструментами напругою 10,8 В з системи 
STIHL AS (окрім HSA 25). Акумулятор 28 Вт·год ②. Вага 0,22 кг.

Артикул EA02 400 6500

NEW

 Стандартний зарядний 

пристрій AL 1
230 В. Сумісний з акумулятором STIHL AS 2. Зі світлодіодним 
індикатором режимів роботи. Змотування кабелю з застібкою-
липучкою. Можливість кріплення на стіну.

Артикул EA02 400 6500

                              
AS 2

         

Час заряджання акумулятора (хв): 80 % / 100 %

AL 1

55 / 70 хв

Обсяг робіт на одному заряді акумулятора ③ (приклад застосування)  Час роботи від одного заряду акумулятора (до ... хв.) 

HSA 26 NEW ①  

Формування декоративних
кущів до ...

30 кущів 110

gta 26 NEW

Під час різання гілля 
(Ø 4 см) до ... 

80 різів 25

АКУМУЛЯТОРНІ ПРИСТРОЇ14
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③ Наведений обсяг робіт є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації
④  Зазначений час роботи є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації

① Вага включно з акумулятором
② Пояснення символів дивіться на сторінці 331

 Лінійка АІ
ƒ

• Для приватних користувачів

• Для невеликих присадибних ділянок

•  З вбудованим акумулятором, що 
забезпечує швидке та просте 
використання

HSA 45
 ②   

18 В • 2,3 кг ①

Легкі та компактні акумуляторні ножиці для догляду за живоплотом 
та декоративними рослинами. Односторонньо загострені ножі, 
відстань між зубцями 24 мм, вбудований захист від порізів, 
прикручений захист направляючої ножа, вбудований літій-іонний 
акумулятор (36 Вт·год) з індикатором рівня заряду, вага 2,3 кг. 
Час зарядження акумулятора до 80 % –145 хвилин, до 100 % – 
210 хвилин. Більше про оснащення та технічні характеристики 
читайте на сторінці 168.

Довжина ножа  50 см

Артикул 4511 011 3500

BGA 45
 ②   

18 В • 2,2 кг ①

Зручна акумуляторна повітродувка для прибирання 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. 
Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна 
знайти на сторінці 198.

Артикул 4513 011 5900

FSA 45
 ②   

18 В • 2,3 кг ①

Компактний акумуляторний тример для молодої невисокої 
трави. Вбудований акумулятор з індикатором рівня заряду, шток 
регулюється по висоті, зручна кругла ручка, поворотна косильна 
головка для вертикальної обробки кромок газону. Легка заміна 
ножів PolyCut і косильної струни без зміни косильної головки, із 
захисним упором, вага 2,3 кг.  Час заряджання акумулятора 
80 % – 145 хв., 100 % – 210 хв. Більше про оснащення та технічні 
характеристики читайте на сторінці 96.

Артикул 4512 011 5700

Обсяг робіт на одному заряді акумулятора ③ (приклад застосування)
Час роботи від одного заря-

ду акумулятора (до ... хв.) ④

HSA 45
Обрізка живоплоту до ...

80 м2 40

BGA 45 Підмітання сухого листя 
на асфальті до ...

200 м2 10

FSA 45 Обкошування кромок до... /
Косіння газону до...

250 м /
50 м2

20 / 12
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① Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом ④ Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом
② Вага без акумулятора ⑤ Пояснення символів дивіться на сторінці 331
③ З шиною та ланцюгом

B = Система швидкого натягування ланцюга

Система AK
ƒ

• Для використання у домашньому  
господарстві

•  Для догляду за садом та газоном

•  З потужними змінними літій-іонними 
акумуляторами AK

MSA 120 C-B
  ⑤  

36 В • 2,7 кг ①

Легка й відмінно збалансована акумуляторна мотопила STIHL  
MSA 120 C-B якнайкpаще підходить для обрізки гілок і розпилю-
вання невеликих колод у домашньому господарстві. Тривалий  
час роботи від батареї та короткий час заряджання акумулятора 
дозволяє працювати довше без перерв у роботі. Оснащена  
системою швидкого натягування ланцюга, мастильним баком із 
прозорим віконцем-індикатором, ланцюгом 1/4"-PM3 для продук-
тивного і точного різу, вага 2,7 кг. Подробиці про оснащення та 
технічні характеристики можна знайти на сторінці 60.

MSA 120 C-B БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ③

Довжина шини  30 см

Артикул 1254 011 5870

MSA 120 C-B КОМПЛЕКТ ІЗ АКУМУЛЯТОРОМ AK 20 ТА ЗАРЯДНИМ  
ПРИСТРОЄМ AL 101 ③

Довжина шини  30 см

Артикул 1254 011 5888

Інформацію про час 

заряджання акумуля-

торів, час роботи та 

обсяг робіт на одному 

заряді

ВИ ЗНАЙДЕТЕ НА СТОРІНЦІ 22

MSA 140 C-B
  ⑤  

36 В • 2,6 кг ①

Легка, компактна акумуляторна мотопила для обрізки гілок і 
розпилювання невеликих колод у домашньому господарстві. Має 
на 25 % більшу потужність у порівнянні із MSA 120 C-B. Оснащена 
системою швидкого натягування ланцюга, мастильним баком із 
прозорим віконцем-індикатором, ланцюгом 1/4"-PM3 для продук-
тивного і точного різу, вага 2,6 кг. Подробиці про оснащення та 
технічні характеристики можна знайти на сторінці 60.

MSA 140 C-B БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ③

Довжина шини  30 см

Артикул 1254 011 5840

MSA 120 C-B КОМПЛЕКТ ІЗ АКУМУЛЯТОРОМ AK 20 ТА ЗАРЯДНИМ  
ПРИСТРОЄМ AL 101 ③

Довжина шини  30 см

Артикул 1254 011 5858

HSA 56
 ⑤   

36 В • 2,9 кг ②

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 направ-
ляючої ножа. Вага 2,9 кг. Подробиці про оснащення та технічні 
характеристики можна знайти на сторінці 168.

HSA 56 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Довжина ножа  45 см

Артикул 0452 101 1350

HSA 56 КОМПЛЕКТ ІЗ АКУМУЛЯТОРОМ AK 10 ТА ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ AL 101

Довжина ножа  45 см

Артикул 4521 011 3510

NEW – У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2020!

FSA 57
 ⑤   

36 В • 2,7 кг ④

Дуже легка та проста у користуванні акумуляторна мотокоса для 
обкошування території навколо будинку. Діаметр скошування  
280 мм, регулювання довжини штоку простим натисканням на  
кнопку, налаштування ручки керування без використання інстру-
ментів. Захисний упор для косіння навколо перешкод, наприклад 
дерев та кущів. Ручка з м’яким покриттям забезпечує більш  
логічне керування. Струнна косильна головка AutoCut C 3-2, що 
заряджається ззовні. На вибір може використовуватися доступна  
в якості опції головка PolyCut 3-2 з ножем. Більше про оснащення 
та технічні характеристики читайте на сторінці 96.

FSA 57 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4522 011 5740

FSA 57 КОМПЛЕКТ ІЗ АКУМУЛЯТОРОМ AK 20 ТА ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ AL 101

Артикул HA01 011 2904
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②  Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу  
роботи вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під  
час експлуатації

① Вага без акумулятора
③ Пояснення символів дивіться на сторінці 331

Приладдя:

Див.  

сторінку  

21

135°

NEW

Акумулятори   

AK
Сумісні з системою STIHL 
AK. Легкі літій-іонні акуму-
лятори з індикатором рівня 
заряду (чотири світлодіоди). 
Доступні з різною енерго-
ємністю.

AK 10 

Ємність акумулятора ② 72 Вт·год, 

0,8 кг

Артикул

4520 400 6515

AK 20 

Ємність акумулятора ② 144 Вт·год, 

1,2 кг

Артикул

4520 400 6518

AK 30 

Ємність акумулятора ② 180 Вт·год, 

1,3 кг

Артикул

4520 400 6512

Зарядний 

пристрій  

AL 101
230 В. Для заряджання 
акумуляторів STIHL типів 
AP та AP. Із світлодіодним 
індикатором режимів роботи 
і пасивним охолодженням 
акумулятора. Відділення для 
зберігання кабелю з липуч-
кою. Можливий настінний 
монтаж.

Артикул

4850 430 2520

Кришка для 

акумулятор-

ного відсіку 

AK
Для закриття акумуляторного 
відсіку пристроїв системи 
STIHL AK (за виключенням 
RMA 235 та RMA 339/ 
RMA 339 C). Захищає від 
пилу і бруду під час 
тривалого зберігання.

Артикул

4520 602 0900

Подовжувач 

штоку для 

HLA
З алюмінію. Для використання 
з подовженими мотоножицями 
HLA 56 для збільшення  
діапазону на 50 см, вага 
500 г.

Артикул

HA01 820 5000

Порада експерта STIHL:

ОТРИМУЙТЕ МАКСИМУМ ВІД СВОЇХ АКУМУ-

ЛЯТОРНИХ ПРИСТРОЇВ STIHL!

STIHL пропонує широкий асортимент акумуляторів 

для інструментів систем AK та AP. Для застосування  

під час роботи відповідного обладнання STIHL 

надає рекомендації щодо акумуляторів для кожного 

окремого виробу. Водночас враховується найкраща 

комбінація максимальної продуктивності пристрою, 

достатнього часу роботи акумулятора, найнижчої 

ваги та збалансованого розподілу ваги. Таким чином, 

ви завжди отримаєте максимум від свого пристрою.

NEW

HLA 56
 ③   

36 В • 3,8 кг ①

Легкі акумуляторні подовжені мотоножиці для високих та широких 
кущів. Мають односторонньо загострені ножі,  регулювання кута 
нахилу ножа в діапазоні від - 45° до + 90°, розбірний шток для 
компактного транспортування та зберігання. У складеному  
положенні довжина мотоножиць складає 115 см. Загальна довжина 
210 см, вага 3,8 кг. Подробиці про оснащення та технічні  
характеристики Ви знайдете на сторінці 172.

HLA 56 OБЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул HA01 011 2900

RMA 339
 ③   

36 В • 14,0 кг ①

Легка та маневрена акумуляторна модель з шириною скошування 
37 см, для газонів від невеликих до середніх за площею.  
З автоматичним регулюванням обертів та ножем з оптимізованим 
повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Центральне 
регулювання висоти скошування, зручна відкидна одностороння 
ручка керування налаштовується по висоті. У комплект входить 
відкидний кошик для трави об’ємом 40 л, з індикатором заповнення. 
Більше про оснащення та технічні характеристики читайте на 
сторінці 134.

RMA 339 OБЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6320 011 1415

RMA 339 КОМПЛЕКТ  З АКУМУЛЯТОРОМ AK 30 ТА ЗАРЯДНИМ  
ПРИСТРОЄМ AL 101

Артикул 6320 011 1441

RMA 235
 ③   

36 В • 14,0 кг ①

Легка та маневрена акумуляторна модель з шириною скошування 
33 см для невеликих за площею газонів. З автоматичним регулю-
ванням обертів та ножем з оптимізованим повітряним потоком 
для більшої тривалості роботи. Центральне регулювання висоти 
скошування. Відкидна ручка керування регулюється в 2-х поло-
женнях. У комплект входить відкидний кошик для трави об’ємом 
30 л, з індикатором заповнення. Більше про оснащення та технічні 
характеристики читайте на сторінці 134.

RMA 235 OБЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6311 011 1411

RMA 235 КОМПЛЕКТ З АКУМУЛЯТОРОМ AK 20 ТА ЗАРЯДНИМ  
ПРИСТРОЄМ AL 101

Артикул 6311 200 0006
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 рекомендований акумулятор ③  зазначений час роботи на одному заряді акумулятора і площа обробки 
є приблизними і можуть варіюватися залежно від умов експлуатації Зменшена потужність інструменту① Наведений час роботи є орієнтовним та може змінюватись залежно від умов експлуатації

② Зменшена потужність інструменту

AK 10 AK 20 AK 30

 Ємність акумулятора (Вт·год) 72 144 180

Обсяг робіт на одному заряді акумулятора ① (приклади застосування)

stihl MSA 120 C-B
Розпилювання бруса
діаметром 10 см до...

50 різів ② 120 різів 150 різів

stihl MSA 140 C-B
Розпилювання бруса
діаметром 10 см до...

50 різів ② 120 різів ② 180 різів

stihl FSA 57 NEW - у продажу з весни 2020!
Обкошування кромок до... /

Косіння газону до...

625 m / 
125 m2

1.250 m / 
250 m2

1.500 m / 
300 m2

stihl HSA 56

Обрізка живоплоту до ...

175 m2 350 m2 420 m2

stihl HLA 56

Обрізка живоплоту до ...

190 m2 380 m2 460 m2

stihl BGA 56
Підмітання сухого

листя на асфальті до...

380 m2 760 m2 900 m2

stihl RMA 235

Косіння газону до...

125 m2 250 m2 300 m2

stihl RMA 339/RMA 339 C

Косіння газону до...

180 m2 ② 370 m2 400 m2

AK 10 AK 20 AK 30

Ємність акумулятора (Вт·год) 72 144 180

Час заряджання акумулятора (хв): 80 %/100 %

AL 101

70 / 95 135 / 180 160 / 205

Час роботи від одного заряду акумулятора (до ... хв.) ③

stihl MSA 120 C-B 18 40 55

stihl MSA 140 C-B 18 40 45

stihl FSA 57 (з косильною головкою) NEW – у продажу з весни 2020! 25 50 60

stihl HSA 56 50 100 120

stihl HLA 56 50 100 120

stihl BGA 56 13 25 30
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① Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом ③ З шиною та ланцюгом
②  Сконструйована спеціально для роботи на деревах і  

виключно для досвідчених користувачів
④   Пояснення символів дивіться на сторінці 331
⑤ Із комбі-насадкою BG-KM потрібне використання навушників
⑤ Вага без акумулятора та насадки

B = Система швидкого натягування ланцюга
T = верхнє розташування ручки керування

Система AP
ƒ

• Для професійних користувачів

•  Для догляду за садом та деревами, 
для фахівців із ландшафтного дизайну

•  З потужними літій-іонними  
акумуляторами AP або ранцевими 
акумуляторами AR

FS-KM  

(Насадка-мотокоса з 

косильною головкою)

HL-KM 145°  

(Насадка- 

мотоножиці)

FS-KM  

(Насадка-мотокоса  

з ножем)

BG-KM  

(Насадка- 

повітродувка)

RG-KM  

(ніж для заростей)

HT-KM  

(Насадка- 

висоторіз)

КОМБІ-НАСАДКИ ДО ЦЬОГО ДВИГУНА:

MSA 160 C-B
   ④ 

36 В • 3,1 кг ①

Акумуляторна пила для заготівлі дров, догляду за деревами та роботи 
у закритих приміщеннях та зонах із нормованим рівнем шуму. Із 
системою швидкого натягування ланцюга, байонетним замком 
мастильного бака, ланцюгом STIHL 1/4"-PM3, що забезпечує  
відмінну продуктивність пиляння та чистий зріз, вага 3,1 кг. 

MSA 160 C-B БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ③

Довжина шини  30 см

Артикул 1250 200 0012

MSa 161 T
   ④ 

36 В • 2,5 кг ①

Дуже легка акумуляторна пила для догляду за деревами ②. Ланцюг 
1/4"-PM3 забезпечує високу ріжучу продуктивність, незнімна  
гайка кришки ланцюгової зірочки ніколи не загубиться, вага 2,1 кг.  
Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна 
знайти на сторінці 60.

MSA 161 T БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ③

Довжина шини  30 см 

Артикул 1252 200 0044

MSA 200 C-B
   ④ 

36 В • 3,3 кг ①

Ще більш потужна акумуляторна пила для мобільної роботи в 
місцях, де необхідно уникати створення зайвого шуму. Продук-
тивність різання збільшена на 44 % в порівнянні з MSA 160 C-B. 
Система швидкого натягування ланцюга STIHL, байонетний замок 
Кришки мастильного бака, ланцюг 1/4"-PM3 для чистого різу і високої 
продуктивності різання, металевий зубчатий упор, вага 3,3 кг.  
Подробиці про оснащення та технічні характеристики можна 
знайти на сторінці 60. 

MSA 200 C-B БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ③

Довжина шини  35 см

Артикул 1251 200 0001

NEW

MSA 220 C-B
   ④

36 В • 3,6 кг ①

Нова акумуляторна пила для універсального застосування  
демонструє збільшену продуктивність пиляння на 20 % у  
порівнянні з MSA 200 C-B. Висока потужність та професійна  
ріжуча гарнітура дозволяють застосування цієї моделі для  
найрізноманітніших завдань: звалювання дерев, обрізка сучків, 
поперечне розпилювання або будівництво з деревини. Зручна, 
ергономічна, легка в користуванні. Система швидкого натягування 
ланцюга STIHL, байонетний замок кришки бака, ланцюг 3/8" PM3 
для дуже високої продуктивності різання, зубчастий упор з металу. 
Більше про оснащення та технічні характеристики читайте на 
сторінці 60.

MSA 220 C-B БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ③

Довжина шини  40 см

Артикул 1251 200 0078

KMA 130 R
 ⑤   ④ 

36 В • 3,2 кг ⑥

Потужний і легкий акумуляторний комбідвигун із високим 
обертальним моментом. Три ступені регулювання потужності для 
енергоефективної та тихої роботи, можливе використання зі всіма 
комбінасадками, із ременем для носіння. Комбінасадки до цього 
двигуна дивіться на сторінці 152. Робота від акумулятора з засто-
суванням поясної кишені AP зі з’єднувальним кабелем, ранцевої 
системи, а також набором пом’якшувальних підкладок або з 
акумулятором AR та набором пом’якшувальних підкладок (дивіться 
на сторінці 33). 

KMA 130 R БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4867 011 6820
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C = оснащення класу «комфорт» T = 1-ходовий привод коліс R = мульчувальна газонокосарка
R = мульчувальна газонокосарка ①  Вага без акумулятора T = для тонких гілок
V = привод коліс Vario ②  Пояснення символів дивіться на сторінці 331

Інформацію про час 

заряджання акумуля-

торів, час роботи і та 

обсяг робіт на одному 

заряді

ВИ ЗНАЙДЕТЕ НА СТОРІНЦІ 34

Приладдя: 

Подвійний 

адаптер 

підключення 

акумулятора 

ADA 700

Дивіться  

сторінку 32

RMA 448 TC
 ②  

36 В • 24,0 кг ①

Потужна професійна акумуляторна газонокосарка, із шириною 
скошування 46 см, для середніх за площею газонів. З автоматичним 
регулюванням кількості обертів і ножами спеціальної форми для 
тривалої експлуатації. Центральний механізм регулювання висоти 
скошування, можливість підключення приводу коліс і зручна 
відкидна одностороння учка керування з регулюванням по висоті 
для комфортної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 55 л 
з індикатором рівня заповнення. Вага 24 кг. Подробиці про осна-
щення та технічні характеристики можна знайти на сторінці 134.

RMA 448 TC БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6358 011 1420

RMA 443
  ②  

36 В • 20,0 кг ①

Маневрена акумуляторна газонокосарка з шириною скошування 
41 см для газонів середньої площі. З автоматичним регулюванням 
обертів та ножами з оптимізованим повітряним потоком для більшої 
тривалості роботи. Центральне регулювання висоти скошування, 
привід коліс, що підключається, та зручна відкидна ручка керування, 
що налаштовується по висоті, для комфортної роботи. У комплект 
входить відкидний кошик для трави об’ємом 55 л, з індикатором 
заповнення. Також у комплекті два активні акумуляторні відсіки 
для послідовного розрядження. Більше про оснащення та технічні 
характеристики читайте на сторінці 134.

RMA 443 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6338 011 1401

NEW

RMA 765 V
  ②  

36 В • 44,0 кг ①

Потужна професійна акумуляторна газонокосарка з шириною 
скошування 63 см та 2-ножовим косильним механізмом для газонів 
великої площі. Оснащена ножами з оптимізованим повітряним 
потоком для більшої тривалості роботи. Регулювання висоти 
скошування для кожного колеса, функція повороту передніх 
коліс, електричний привід коліс Vario, а також зручна відкидна 
одностороння ручка керування, що налаштовується по висоті, для 
зручної роботи. У комплект входить кошик для трави об’ємом 80 л, 
з індикатором рівня заповнення. Більше про оснащення та технічні 
характеристики читайте на сторінці 134.

RMA 765 V БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6392 011 1400

RMA 2 RT
 ②  

36 В • 23,0 кг ①

Легка й маневрена акумуляторна мульчувальна косарка, із шириною 
скошування 46 см, для газонів середнього розміру. Осьовий  
механізм регулювання висоти скошування, можливість підключення 
переднього приводу коліс,  фіксатор Quick-Fix і відкидна ручка для 
зручної роботи. Вага 23 кг. Подробиці про оснащення та технічні 
характеристики можна знайти на сторінці 134.

RMA 2 RT БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6357 011 1400

  Ø
 2

30 м
м  

TSA 230 ④

  ②  

36 В • 3,9 кг ③

Ручний акумуляторний моторіз із відрізним диском діаметром  
230 мм. Призначений для експлуатації в приміщенні та на вулиці, 
глибина різу до 70 мм, підключення води з краном та швидко-
роз’ємною муфтою, фіксування гвинта, ремінний привід, що не 
потребує сервісного обслуговування, вага 3,9 кг. Подробиці про 
оснащення та технічні характеристики Ви знайдете на сторінці 247.

TSA 230 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4864 011 6600

HSA 94 T
  ② 

36 В •  3,9 кг ①

Надзвичайно потужні та міцні професійні акумуляторні мотоножиці 
з високою швидкістю руху ножів для точного різання. Постійна 
частота руху ножів навіть під навантаженням, поворотна багато-
функціональна ручка з 3-ступеневим налаштуванням швидкості 
руху ножів, двосторонньо загострені зубці в конструкції тримера, 
прикручений кожух для захисту від порізів та направляючої ножа, 
робота від акумулятора з застосуванням поясної кишені AP зі  
з’єднувальним кабелем, ранцевої системи або акумулятора AR 
(див. на сторінці 33). Більше про оснащення та технічні  
характеристики читайте на сторінці 168.

HSA 94 T БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Довжина ножа 60 см

Артикул 4869 011 3511

HSA 86
   ② 

36 В • 3,3 кг ①

Потужні й безшумні акумуляторні ножиці для професійного  
використання на ділянках із нормованим рівнем шуму, парках, 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.  Подробиці про оснащення та  
технічні характеристики можна знайти на сторінці 168.

HSA 86 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Довжина ножа 62 см

Артикул 4851 011 3526

③   Вага без акумулятора та відрізного диска
④  На малюнку зображено додаткове оснащення
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① Вага без акумулятора, косильної гарнітури та захисту
② Пояснення символів дивіться на сторінці 331

FSA 130
   ② 

36 В • 4,5 кг ①

Потужна і легка акумуляторна мотокоса для обкошування ділянок 
з жорсткою травою. Діаметр скошування 260 мм з металевим 
ножем для трави, максимальний діаметр скошування 420 мм зі 
струною, триступеневе регулювання обертів двигуна, дворучна 
рукоятка. Робота від акумулятора з застосуванням поясної кишені 
AP зі з’єднувальним кабелем, ранцевої системи, а також набором 
пом’якшувальних підкладок або з акумулятором AR та набором 
пом’якшувальних підкладок (дивіться на сторінці 33). Більше 
про оснащення та технічні характеристики читайте на сторінці 96.

FSA 130 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4867 200 0001

FSA 90
   ② 

36 В • 3,2 кг ①

Акумуляторна коса для  косіння жорсткої трави. Діаметр скошування 
260 мм, із металевим ножем для трави, дворучною рукояткою із 
функцією регулювання обертів двигуна ECOSPEED, ранцевим 
ременем, вага 3,2 кг. Подробиці про оснащення та технічні  
характеристики Ви знайдете на сторінці 96.

FSA 90 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4863 200 0003

FSA 85
   ② 

36 В • 2,8 кг ①

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 торкання косильною головкою землі. 
Малошумна, використання навушників необов’язкове, плавне 
регулювання кількості обертів, із захисним упором, вага 2,8 кг. 
Подробиці про оснащення та технічні характеристики Ви знайдете 
на сторінці 96.

FSA 85 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4852 011 5707
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HTA 85
   ②  

36 В • 4,9 кг ④

Акумуляторний висоторіз для садівництва та професійного догляду 
за деревами з телескопічним штоком. 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 житлових масивах. З боковим  натягуванням ланцюга та 
незнімними гайками кришки ланцюгової зірочки, загальна довжина 
270 – 390см, вага 4,9 кг. Подробиці про оснащення та технічні 
характеристики Ви знайдете на сторінці 62.

HTA 85 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ⑤

Артикул 4857 200 0007

NEW

HLA 85
   ② 

36 В • 4,4 кг ③

Акумуляторні подовжені мотоножиці для професійного догляду  
та підстригання високих та широких кущів. Телескопічний шток на  
регулювання кута нахилу ножа в діапазоні 115° забезпечує комфортне 
підстригання живоплоту у вертикальній та горизонтальній площині. 
Для транспортування мотоножиці складаються до 180 см. Загальна 
довжина 260-330 см. Подробиці про оснащення та технічні харак-
теристики Ви знайдете на сторінці 172.

HLA 85 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4859 011 2922

NEW – У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2020!

BGA 86
   ①

36 В • 2,8 кг ③

Комфортна в керуванні дуже потужна акумуляторна повітродувка 
для професійного застосування, особливо в межах міста, на 
ігрових майданчиках та парковках. Для видалення листя, зелених 
відходів та бруду. Порівняно з BGA 85 потужність видування 
збільшено на 40 % з одночасним зниженням ваги. Кругле сопло, 
ручка з м’яким покриттям, видувна труба з триступеневим регулю-
ванням за довжиною. Пласке сопло для більшої швидкості повітря 
доступне в якості приладдя. Більше про оснащення та технічні 
характеристики читайте на сторінці 198.

BGA 86 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул BA02 011 5900

NEW

KGA 770
 ②

36 В • Об’єм контейнера 50 л • ширина підмітання 77 см • 16,0 кг ③

Акумуляторний підмітальний пристрій для прибирання великих 
територій як в приміщенні, так і ззовні. Підмітальна система 
STIHL MultiClean PLUS, 8-ступеневий центральний механізм 
налаштування висоти щіток для сміття різного розміру, ручка для 
транспортування, компактне вертикальне зберігання, Ергономічне 
оформлення ручки керування з регулюванням по висоті у 2-х 
положеннях, бокові напрямні ролики. Акумуляторний привід та 
підмітальний валик полегшують ведення пристрою, що дозволяє 
ефективно прибирати навіть кути чи місця вздовж бордюрів.  
Більше про оснащення та технічні характеристики читайте на 
сторінці 204.

KGA 770 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4860 011 4703

③ Вага без акумулятора
④  Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом
⑤ З шиною та ланцюгом
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①   Пояснення символів дивіться на сторінці 331 ③   Baгa без переносної системи
②  Енергоресурс згідно специфікації виробника. Для збільшення ресурсу 

роботи вказується менша енергоємність, ніж та, що виникає під час 
експлуатації

④ Baгa з переносною системою

NEW

Ранцева  

система AR L
Ранцева система, що доз-
воляє закріпити AR 2000 L 
та AR 3000 L без допомоги 
додаткових інструментів. З 
плечовими ременями, що 
регулюються за довжиною 
в трьох напрямках для 
індивідуального присто-
сування за розміром та 
рухомим поясним ременем 
для роботи в ергономічних 
умовах. Передача енергії 
відбувається у комбінації зі 
з’єднувальним кабелем та, 
за вибором, адаптером AP.

Артикул

4871 490 0400

NEW

З’єднувальні 

кабелі для 

акумуляторів 

AR L
Для передачі енергії під час 
заряджання акумулятора 
AR L та під час роботи 
акумуляторних пристроїв. 
Комбінуються з ранцевою 
системою AR та набором 
пом’якшувальних підкладок. 
Довжина кабелю 180 см.

Артикул

4871 440 2000

Приладдя: 

адаптер AP
Для передачі енергії від 
акумулятора STIHL AP у 
комбінації з поясною кише-
нею для АР із з’єднувальним 
кабелем або акумулятора 
STIHL AR та AR L та 
пристрою з акумуляторним 
відсіком, а також для заряд-
жання в комбінації з AL 300 
або AL 500.

Артикул

4850 440 0505

Захисна 

кришка для 

акумулятор-

ної шахти AP
Для закриття акумулятор-
ного відсіку акумуляторних 
пристроїв системи STIHL 
AP. Захищає від пилу і 
бруду під час тривалого 
зберігання.

Артикул

4850 602 0900

NEW

Заглушка
Для акумуляторних пристроїв 
з роз’ємом, таких як HSA 94 R,  
KMA 130 R. Захищає від 
пилу і бруду під час трива-
лого зберігання.

Артикул

4850 432 2301

Пояс з  

наплічним 

ременем для  

акумулятора
Міцний та ергономічний 
пояс із комфортним 
наплічним ременем для 
рівномірного розподілу ваги 
та зменшення навантаження 
на плечі та спину. Для 
кріплення поясної кишені 
з акумулятором. Передача 
енергії від акумулятора 
здійснюється через такі  
комбінації приладдя, 
наприклад, для інструменту 
з зовнішнім акумулятором 
через кишеню для АР із 
зовнішнім штекером, а для 
пристроїв зі знімним  
акумулятором за допомогою 
адаптера АР. 

Артикул

4850 490 0500

Приладдя: 

 кишеня для 

поясу
Для легкого транспортування 
одного із акумуляторів або 
такого приладдя як захисні 
окуляри, рукавиці та спрей 
для видалення смоли.  
Кріпиться на пояс для носіння 
акумулятора.

Артикул

4850 491 0101

Бокова  

підкладка з 

кріпленнями
Підкладка з кріпленнями до 
ранцевої системи, поясу або 
ранцевого акумулятора.

Артикул

0000 007 1045

Приладдя: 
Для використання з адап-
тером АР для покращення 
центру ваги під час роботи 
мотокосою FSA 90, вага 
500 г.

Артикул

4850 007 1001

Поясна  

кишеня для 

АР зі з’єд-

нувальним 

кабелем
Передає енергію між 
акумулятором STIHL AP 
та пристроєм із зовнішнім 
підключенням. Комбінується 
з ранцевою системою та  
поясом з наплічним ременем. 
Довжина кабелю 120 см. З 
інтегрованою електронікою 
для вимкнення у випадку  
перевантаження та  
сигналами.

Артикул

4850 440 5102

Акумуля- 

тори AP
Сумісні з системою STIHL 
AP. Дуже потужні літій-іонні 
акумулятори з індикатором 
рівня заряду (чотири світ-
лодіоди). Доступні з різною 
енергоємністю та ступенями 
потужності.

AP 100 

Ємність  акумулятора ② 94 Вт·год, 

0,9 кг

Артикул

4850 400 6550

AP 200 

Ємність  акумулятора ② 187 Вт·год, 

1,3 кг

Артикул

4850 400 6560

AP 300 

Ємність  акумулятора ② 227 Вт·год,  

1,7 кг

Артикул

4850 400 6570

AP 300 S 

Ємність  акумулятора ② 281 Вт·год,  

1,8 кг

Артикул

4850 400 6580

Ранцевий  

акумулятор 

AR
 ①

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

AR 1000 

Ємність  акумулятора ② 626 Вт·год,  
4,3 кг ③/ 5,5 кг ④, 
із USB-портом для заряджання  
смартфонів, планшетів та ін

Артикул

4865 400 6505

ПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ!

AR 2000 

Ємність  акумулятора ② 916 Вт·год,   
6,5 кг ③/ 7,8 кг ④

Артикул

4865 400 6510

ПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ!

AR 3000 

Ємність  акумулятора ② 1.148 Вт·год,   
6,8 кг ③/ 8,1 кг ④

Артикул

4865 400 6520

NEW

Ранцеві  

акумулятори 

AR L
 ①

Ранцеві літій-іонні акуму-
лятори з високою енерго-
ємністю для довготривалої 
роботи, з USB-портом, 
інтерфейсом Bluetooth® 
для під’єднання до STIHL 
connected. Міцний корпус 
з вбудованою ручкою для 
перенесення та індикатором 
заряду (шість світлодіодів). 
Можливість безпосе-
реднього приєднання до 
RMA 765 V. У комбінації з 
ранцевою системою AR L та 
з’єднувальним кабелем AR 
L придатна для застосування 
з пристроями, що оснащені 
штекером, а в комбінації з 
адаптером AP для засто-
сування з пристроями з 
акумуляторними відсіками. 
Можливість застосування 
під дощем.

AR 2000 L 

без з’єднувального кабелю, адаптера 
AP та ранцевої системи 

Ємність  акумулятора ② 1.015 Вт·год,   

7,0 кг ③

Артикул

4871 400 6510

AR 3000 L  

без з’єднувального кабелю, адаптера 
AP та ранцевої системи
Ємність  акумулятора ② 1.520 Вт·год, 

9,5 кг ③

Артикул

4865 400 6510

НАБІР AR 2000 L  

зі з’єднувальним кабелем та адаптером 
AP (без ранцевої системи)
Ємність  акумулятора ② 1.015 Вт·год

Артикул

4865 400 6510

НАБІР AR 3000 L  

зі з’єднувальним кабелем та адаптером 
AP (без ранцевої системи) 
Ємність  акумулятора ② 1.520 Вт·год

Артикул

4865 400 6520
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Скрині для  

акумуляторів
Для компактного та зручного 
транспортування 
акумуляторів і зарядного 
пристрою. Сумісна з 
системами автомобільного 
оснащення Sortimo L-BOXX 
та Sortimo Globelyst.

ІЗ ОРГАНАЙЗЕРОМ

Із вставкою.  Для чотирьох акумулято-
рів або двох акумуляторів типу AP та 
одного зарядного пристрою AL 300 
або AL 500. 

Артикул

0000 882 9700

NEW 

ІЗ ПРОТИКОВЗНИМ  

КИЛИМКОМ 

Для приладдя, наприклад, акумуляторів 
AR L та зарядних пристроїв AL

Артикул

0000 882 9701

Зарядний 

пристрій 

AL 101
Для акумуляторів STIHL 
серії AP та AK. Із світлоді-
одним індикатором режимів 
роботи. Відділення для 
зберігання кабелю з липуч-
кою. Можливий настінний 
монтаж. 

Артикул

4850 430 2520

AL
Для акумуляторів STIHL 
AK, AP і AR. Із отворами 
для кріплення на стіну та 
фіксаторами кабелю, зі 
світлодіодним індикатором 
режимів роботи та активним 
охолодженням акумулятора.

AL 300

Артикул

4850 430 5500

AL 500

Артикул

4850 430 5700

ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL:

ADA 700

Подвійний адаптер підключення акумулятора  

ADA 700 можна придбати в якості приладдя до нової 

професійної акумуляторної газонокосарки STIHL 

RMA 765 V. З ним ця модель стане сумісною з системою 

AP. Акумуляторний відсік може вміщувати два літій- 

іонні акумулятори, які розряджаються послідовно. 

Рекомендується використовувати акумулятори  

AP 300 та AP 300 S.

NEW

ADA 700
Подвійний адаптер під-
ключення акумулятора для 
використання двох акуму-
ляторів AP, для RMA 765 V. 
Акумулятори AP не входять 
у комплект постачання.

Артикул

6909 400 9401

FSA 130

KMA 130 R

HSA 94 T

Пояс з наплічним ременем  
або ранцева система 

Поясна кишеня для АР із  
з’єднувальним кабелем

AR 1000 
AR 2000 
AR 3000

AP 100 
AP 200 
AP 300 
AP 300 S 

Підключення акумулятора

Тримач інструменту для 
 KMA 130, FSA 130

Пристрої з зовнішнім  

підключенням до  

акумулятора

Ранцева система

Можливість монтажу

Тримач інструменту для 
 KMA 130, FSA 130

Тримач інструменту для 
 KMA 130, FSA 130

вбудована

Ранцева система AR L

AR 2000 L 
AR 3000 L

З’єднувальний кабель 
для акумуляторів AR L

З’єднувальний кабель 
для акумуляторів AR L

AR 2000 L 
AR 3000 L

Набір

Адаптер AP

ПІДКЛЮЧЕННЯ  
АКУМУЛЯТОРА 
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②  Час роботи акумулятора в комбінації з іншими насадками дивіться на сайті www.stihl.com/battery-life
③  Рівень 1 - рівень 3/4

 рекомендований акумулятор ①  Зазначений час роботи на одному заряді акумулятора і площа обробки є приблизними і 
можуть варіюватися залежно від умов експлуатації Зменшена потужність інструменту

AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S AR 1000 AR 2000 AR 3000 NEW AR 2000 L NEW AR 3000 L

Ємність акумулятора (Вт·год) 94 187 227 281 626 916 1.148 1.015 1.520

Час заряджання акумулятора (хв): 80 %/100 %

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

AL 300 30 / 45 40 / 55 45 / 60 55 / 70 130 / 160 190 / 215 220 / 265 210 / 270 310 / 400

AL 500 30 / 45 30 / 45 25 / 35 30 / 45 90 / 120 100 / 130 120 / 160 110 / 150 170 / 220

Час роботи від одного заряду акумулятора (до ... хв.) ①

STIHL MSA 160 C-B – 42 50 62 125 180 230 226 323

STIHL MSA 200 C-B – 42 45 56 110 160 200 201 281

STIHL MSA 220 C-B NEW – 42 45 48 110 160 200 201 281

Stihl MSA 161 T NEW – 42 50 62 125 180 230 226 323

STIHL HTA 85 18 42 55 68 125 180 230 225 325

STIHL KMA 130 R 
(насадка FS-KM із косильною 
головкою) ②

16 – 7 ③ 30 – 14 ③ 38 – 18 ③ 47 – 22 ③ 105 – 50 ③ 154 – 73 ③ 193 – 92 ③ 194 – 92 ③ 271 – 129 ③

STIHL KMA 130 R  
(насадка FS-KM із ножем  
для трави) ②

29 – 16 ③ 60 – 30 ③ 75 – 40 ③ 93 – 50 ③ 201 – 104 ③ 294 – 153 ③ 368 – 191 ③ 370 – 192 ③ 517 – 269 ③

STIHL FSA 85 18 36 45 56 120 180 220 225 310

STIHL FSA 90  
(з металевим ножем)

18 36 45 56 120 180 220 225 310

STIHL FSA 130  
(з металевим ножем)

36 – 18 ③ 72 – 36 ③ 85 – 45 ③ 105 – 56 ③ 230 – 120 ③ 330 – 170 ③ 420 – 215 ③ 415 – 215 ③ 590 – 300 ③

STIHL HSA 86 72 144 180 223 450 660 800 830 1.125

STIHL HSA 94 T 54 – 42 ③ 108 – 84 ③ 135 – 105 ③ 167 – 130 ③ 380 – 320 ③ 550 – 450 ③ 700 – 570 ③ 690 – 565 ③ 985 – 800 ③

STIHL HLA 85 72 144 180 223 450 660 800 830 1.125

STIHL BGA 86 NEW 11 17 21 26 57 84 105 93 139

STIHL KGA 770 NEW 84 168 210 260 – – – – –

STIHL TSA 230 7 14 18 22 50 75 95 82 124

Площа газону на один заряд акумулятора (до ... м2) ①

STIHL RMA 443 160 300 450 540 – – – – –

STIHL RMA 448 TC 150 300 400 500 – – – – –

STIHL RMA 765 V NEW – – 330 400 – – – 2.050 3.100

STIHL  RMA 2 RT 200 400 500 600 – – – – –
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Ставте будь-
які цілі.  
Потужності 
вистачить.
ƒ

39 Бензинові пили

49 Акумуляторні пили

50 Електричні пили

52 Приладдя до  

мотопил

55  Висоторізи і  

приладдя

2

37МОТОПИЛИ ТА ВИСОТОРІЗИМОТОПИЛИ ТА ВИСОТОРІЗИ36



B = Система швидкого натягування ланцюга
E = ErgoStart

① 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 на ведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінці 330 та на сайті www.stihl.UA.

Бензопили в деталях 
ƒ

10  Швидке натягування ланцюга

09  Техніка замість мускулів

07  Легкий запуск

03  Завжди потрібна потужність

05 Найпростіше керування04  Регульована подача мастила

02  Тривалий робочий 

ресурс

06 Легкий запуск

08  Просте заправлення

08 Просте заправлення

01  Збільшені сервісні  

інтервали

Технології

01  ФІЛЬТРУВАЛЬНА СИСТЕМА З ПОПЕРЕДНІМ 

ОЧИЩЕННЯМ ПОВІТРЯ 
Подовжує в декілька разів робочий ресурс фільтру та  
інтервали між його чисткою та заміною, в порівнянні зі  
звичайними фільтрувальними системами.

02  ФІЛЬТР HD2   
Затримує найменші часточкам пилу та не пропускає їх до 
двигуна, збільшуючи таким чином його робочий ресурс.  
Очищується простим промиванням водою.

03  STIHL M-TRONIC (M)  
Повністю електронне управління двигуном регулює в будь- 
якому робочому режимі момент запалювання та дозування 
палива, враховуючи зовнішні умови такі як температура,  
атмосферний тиск та якість палива. Система забезпечує  
оптимальну потужність двигуна, стабільно високий крутний 
момент та миттєве прискорення.

04  РЕГУЛЬОВАНИЙ МАСТИЛЬНИЙ НАСОС   
Регульований мастильний насос дає можливість користувачу 
встановити точну та необхідну кількість ланцюгового мастила 
відповідно до умов роботи чи типу деревини.

05  СИСТЕМА ВПОРСКУВАННЯ 

ВІД STIHL (I)  
Повністю електронне управління двигуном за допомогою 
спеціальних пристроїв та сенсорів, що дозволяє забезпечити 
оптимальну продуктивність двигуна й відмінне прискорення в 
будь-яких умовах експлуатації. Як результат - оптимальне  
прискорення, максимальна потужність, простий запуск та  
зменшені витрати палива.

Комфорт

06  ДЕКОМПРЕСІЙНИЙ КЛАПАН 
Зменшує зусилля, що зазвичай прикладаються до пускового 
тросика, та полегшує запуск мотопили.

07  STIHL ELASTOSTART  
Спеціальна пускова ручка сприяє рівномірному запуску без 
віддачі та ривків.

08  БАЙОНЕТНИЙ ЗАМОК КРИШКИ БАКА 
Забезпечує швидке та надзвичайно просте відкривання та 
закривання кришки бака без будь-яких інструментів.

09  СИСТЕМА ШВИДКОГО ЗАПУСКУ ДВИГУНА 

STIHL ERGOSTART (E) 
Забезпечує зручний запуск без особливих зусиль та необхід-
ності смикати за трос. Пружина, встановлена між пусковою 
котушкою та колінчатим валом, виконує всю роботу для 
запуску двигуна.

10  СИСТЕМА ШВИДКОГО НАТЯГУВАННЯ  

ЛАНЦЮГА STIHL (B) (B) 
 Завдяки цій системі STIHL натягування ланцюга відбувається 
без допомоги інструментів та без контакту з гострим ланцюгом. 
Необхідно просто послабити кришку ланцюгового колеса та 
відрегулювати натяг ланцюга, швидко та безпечно.

Бензопили для 
домашнього 
господарства
ƒ

•  Для домашнього господарства, дачі,  
догляду за садом

•   Ідеально підходять для заготівлі дров

•  Для догляду за присадибною ділянкою

•   Для звалювання невеликих дерев

•   Для майстрування з дерева

MS 170
30,1 см3 • 1,3 кВт / 1,8 к. с. • 3,9 кг ①

Легка й надійна бензинова пила для домашнього господарства з 
найкращим співвідношенням ціни та якості. Її потужність є опти-
мальною для таких популярних завдань на присадибній ділянці як 
заготівля дров, догляд за садом, обрізка дерев, майстрування з 
дерева.

Довжина шини  30 см

Артикул 1130 200 0537

MS 180
31,8 см3 • 1,5 кВт / 2,0 к.с. • 3,9 кг ①

Міцна та надійна бензопила, ідеально підходить для заготівлі 
дров, догляду за садом, майстрування з дерева, розпилювання 
невеликих колод. З боковим натягуванням ланцюга для зручного 
підтягування ланцюга, покращеним фільтром. 

Довжина шини  35 см

Артикул 1130 200 0843

Інші модифікації: MS 180 C-BE 
дивіться в таблиці на сторінці 58

 

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: 

MS 211 C-BE, де «Е» означає систему легкого запуска 

STIHL ErgoStart, а «B» –швидке натягування ланцюга.
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B = Система швидкого натягування ланцюга ① Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга
E = ErgoStart

MS 181
31,8 см3 • 1,5 кВт / 2,0 к.с. • 4,3 кг ①

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. Металевий зубчастий 
упор для простого та чіткого направлення пили під час пиляння. 

Довжина шини  35 см

Артикул 1139 200 0145

Інші модифікації: MS 181 C-BE 
дивіться в таблиці на сторінці 58

MS 211
35,2 см3 • 1,7 кВт / 2,3 к.с. • 4,3 кг ①

Бензопила для домашнього господарства. Серійно оснащена: 
боковим натягуванням ланцюга, економним та екологічно чистим 
двигуном 2-MIX, регулюванням режиму експлуатації літо/зима, 
компенсатором та ефективною фільтрувальною системою. Із  
байонетним замком кришок паливного та мастильного баків.

Довжина шини  35 см

Артикул 1139 200 0247

Інші модифікації: MS 211 C-BE 
дивіться в таблиці на сторінці 58

MS 230
40,2 см3 • 2,0 кВт / 2,7 к.с. • 4,6 кг ①

Міцна та потужна бензопила з оптимальною питомою вагою,  
оснащена антивібраційною системою STIHL та байонетним  
замком кришок паливного та мастильного баків. Ідеально  
підходить для заготівлі дров, для будівництва з дерева та звалювання 
малих дерев.

Довжина шини  35 см

Артикул 1123 200 0754

Інші модифікації: MS 230 C-BE 
дивіться в таблиці на сторінці 58

NEW

MS 251
45,6 см3 • 2,2 кВт / 3,0 к.с. • 4,8 кг ①

Добре підходить для заготівлі дров у лісі. Із боковим натягуванням 
ланцюга, міцною та витривалою ріжучою гарнітурою 325", новим 
ланцюгом 325"-Pro для ще більшої продуктивності пиляння. В яко-
сті опції доступна з шиною довжиною 40 см для товстих стовбурів.

Довжина шини  35 см

Артикул 1143 200 0535

NEW

MS 231
42,6 см3 • 2,0 кВт / 2,7 к.с. • 4,8 кг ①

Сучасна та ергономічна модель для заготівлі дров та інших 
завдань у домашньому господарстві. Бокове натягування ланцюга 
забезпечує його легке та безпечне регулювання, система фільтру-
вання повітря із збільшеним робочим ресурсом, байонетний замок 
кришок паливного та мастильного баків.

Довжина шини  35 см

Артикул 1143 200 0520

MS 250
45,4 см3 • 2,3 кВт / 3,1 к.с. • 4,6 кг ①

Міцна та потужна бензопила з оптимальною питомою вагою, осна-
щена антивібраційною системою STIHL, боковим натягуванням 
ланцюга та байонетним замком кришок паливного та мастильного 
баків. Ідеально підходить для заготівлі дров, будівництва з дерева 
та звалювання невеликих дерев.

Довжина шини  35 см

Артикул 1123 200 0758

NEW

MS 194 C-E
31,8 см3 • 1,4 кВт / 1,9 к.с. • 3,6 кг ①

Легка бензопила STIHL для догляду за деревами, прорідження 
саду, заготівлі дров. Система STIHL ErgoStart та паливний насос 
забезпечують легкий та швидкий запуск. Оснащена ланцюгом  
3/8" PM3. Оновлений двигун 2-МІХ забезпечує високу  
продуктивність та знижені витрати палива.

Довжина шини  35 см

Артикул 1137 200 0342

Підібрати необхідні  

паливно-мастильні  

матеріали 
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① Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга

MS 271
   

50,2 см3 • 2,6 кВт / 3,5 к.с. • 5,6 кг ①

Витривала бензопила для універсального застосування. Ефективна 
фільтрувальна система збільшує робочий ресурс фільтру, байонетний 
замок кришок баків для безпечного та зручного заправлення, 
простий доступ до фільтру та свічки для проведення технічного 
обслуговування завдяки єдиній цільній кришці.      

Довжина шини  40 см

Артикул 1141 200 0033

MS 291
   

55,5 см3 • 2,8 кВт / 3,8 к.с. • 5,6 кг ①

Універсальна, міцна та надійна. Серійно оснащена: екологічно 
чистим та економним двигуном 2-MIX, з ефективною фільтрувальною 
системою, байонетним замком кришок баків для зручного заправ-
лення, ланцюгом 3/8"-RM3 для ефективної роботи під час заготівлі 
деревини або на будівництві.

Довжина шини  40 см

Артикул 1141 200 0181

Бензопили для 
сільського 
господарства 
та садівництва
ƒ

•  Для фермерів, садівників  
та будівельників

•  Для заготівлі дров, догляду за  
ландшафтом та будівництва
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M = M-Tronic
¡ = STIHL Injection

① Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга
② З Полегшена шина

Бензопили 
для лісового 
господарства
ƒ

•  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

MS 260
   

50,2 см3 • 2,6 кВт / 3,5 к.с. • 4,8 кг ①

Легендарна професійна бензопила, перевірена часом та  
звалювальниками в усьому світі. Ідеально підходить для  
проріджування лісу, звалюв ання м’якої та тонкомірної деревини. 
З антивібраційною системою, боковим натягуванням ланцюга, 
декомпресійним клапаном, пусковою ручкою STIHL ElastoStart та 
байонетним замком кришок паливного та мастильного баків.

Довжина шини  40 см ②

Артикул 1121 200 0372

MS 261 C-M
   

50,2 см3 • 3,0 кВт / 4,1 к.с. • 4,9 кг ①

Потужна бензопила для регулярної лісозаготівлі тонкомірної  
деревини та насаджень середньої товщини. Серійно з системою 
електронного керування двигуном M-Tronic, яка забезпечує 
стабільну потужність двигуна та спрощений запуск. Фільтрувальна 
система з подовженим ресурсом роботи та фільтром HD2  
збільшує інтервали між очищенням фільтра, незнімні гайки кришки 
ланцюгової зірочки.

Довжина шини  40 см

Артикул 1141 200 0501

MS 362 C-M
   

59,0 см3 • 3,5 кВт / 4,8 к.с. • 5,6 кг ①

Дуже добре підходить для робіт з насадженнями середньої 
товщини. Фільтрувальна система з подовженим ресурсом роботи 
та фільтром HD2 для забезпечення дуже високої ефективності 
фільтрації, система M-Tronic для підтримання стабільно оптималь-
ної потужності двигуна, легкий запуск завдяки одному стартовому 
положенню та функції кнопки зупинки, незнімні гайки кришки 
ланцюгової зірочки спрощують заміну ланцюга.

Довжина шини  40 см

Артикул 1140 200 0489

Довжина шини  45 см

Артикул 1140 200 0490

MS 361
59,0 см3 • 3,4 кВт / 4,6 к.с. • 5,6 кг ①

Професійна бензопила міцної конструкції, надзвичайно витривала, 
має оптимальну питому вагу, динамічне прискорення, високий 
обертальний момент та низький рівень вібрації. Серійно оснащена 
регульованим мастильним насосом, декомпресійним клапаном, 
пусковою ручкою STIHL ElastoStart, компенсатором. Ідеальна для 
звалювання лісу та заготівлі деревини.

Довжина шини  40 см

Артикул 1135 200 0424

Довжина шини  45 см

Артикул 1135 200 0476

MS 462 C-M
   

72,2 см3 • 4,4 кВт / 6,0 к.с. • 6,0 кг ①

Найлегша високопотужна бензопила у класі бензопил із робочим 
об'ємом 70 см3. Надзвичайно маневрена з відмінним приско-
ренням. Для звалювання товстомірної деревини та насаджень 
середньої товщини, обрізання гілок. Серійно оснащена системою 
M-Tronic, регульованим мастильним насосом, та ефективним фільтром 
HD2. Незнімні гайки кришки ланцюгової зірочки спрощують заміну 
ланцюга, байонетні замки кришок паливного та мастильного баків 
забезпечують легке та безпечне заправлення.

Довжина шини  45 см

Артикул 1142 200 0022

Інші модифікації: MS 462 
дивіться в таблиці на сторінці 60

 

Порада експерта STIHL:

Інструмент з інжекторною технологією STIHL (i), як 

наприклад, нова бензопила MS 500i, має найкращий 

показник співвідношення ваги до потужності на  

світовому ринку, компактну конструкцію та  

оптимальну потужність двигуна.

MS 651
91,1 см3 • 5,0 кВт / 6,8 к.с. • 7,4 кг ①

Витривала, міцна та потужна бензопила для складних завдань у 
лісовому господарстві. Знижений на 50% рівень  вібрації у порів-
нянні з попередньою моделлю MS 650, ефективний фільтр HD2, 
регульована подача ланцюгового мастила для підвищеної продук-
тивності, роликовий вловлювач ланцюга, незнімні гайки кришки 
ланцюгової зірочки.

Довжина шини  50 см

Артикул 1144 200 0187

Довжина шини  63 см

Артикул 1144 200 0189

NEW

MS 500¡
   

79,2 см3 • 5,0 кВт / 6,8 к.с. • 6,2 кг ①

Перша моторна пилка з електронним впорскуванням палива 
STIHL Injection. Найкраще співвідношення ваги до потужності на 
світовому ринку. Ідеально підходить для заготівлі та переробки 
товстомірної деревини завдяки легкій конструкції та надзвичай-
ному прискоренню. Оптимізований зубчастий упор, ефективний 
повітряний фільтр HD2, незнімні гайки кришки ланцюгової зірочки, 
кришка фільтру, що знімається без додаткового інструменту,  
регульований мастильний насос, байонетний замок кришок  
паливного та мастильного баків.

Довжина шини  50 см ②

Артикул 1147 011 3000
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M = M-Tronic ① Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга
T = верхнє розташування ручки керування ②  З Полегшена шина

③  Сконструйована спеціально для роботи на деревах і виключно для 
досвідчених користувачів

④  Шина Rollomatic ES Light
⑤  Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом
⑥ Пояснення символів дивіться на сторінці 331

Порада експерта STIHL:

Фільтр HD2 у наших бензопилах забезпечує  

постійність робочих характеристик – навіть за  

максимального навантаження. Мікропористий  

матеріал фільтру затримує найменші часточки  

пилу та не пропускає їх до двигуна. Для очищення 

фільтра HD2 можна застосувати мильний розчин, 

після чого ретельно промити водою та дати висох-

нути. І фільтр знову готовий до використання.

Відповідну відеоінструкцію ви знайдете за посиланням: 

www.stihl.ua/videoanleitungen.aspx 

MS 661 C-M
   

91,1 см3 • 5,4 кВт / 7,3 к.с. • 7,4 кг ①

Спортивна бензопила для змагань серії STIHL TIMBERSPORTS® 
SERIES. Дуже потужна та витривала, розрахована для складних 
завдань у лісовому господарстві. Система M-Tronic забезпечує 
постійну оптимальну потужність та простий запуск завдяки лише 
одній позиції запуску та функції кнопки «СТОП». Регульована  
подача ланцюгового мастила для високої продуктивності. Фільтр 
HD2 на основі поліетилену з відмінними фільтрувальними  
характеристиками, ощадливий двигун 2-МІХ.

Довжина шини  50 см ②

Артикул 1144 200 0006

Довжина шини  63 см ②

Артикул 1144 200 0009

MS 880
   

121,6 см3 • 6,4 кВт / 8,7 к.с. • 10,0 кг ①

Найпотужніша ручна бензопила серійного виробництва у всьому 
світі! Декомпресійний клапан та пускова ручка STIHL ElastoStart 
полегшують процес запуску двигуна, фільтр HD2 гарантує тривалий 
ресурс роботи, байонетний замок кришок баків забезпечує  
швидке та зручне заправлення.

Довжина шини  105 см

Артикул 1124 200 0112

NEW

MS 194 T
31,8 см3 • 1,4 кВт / 1,9 к.с. • 3,3 кг ①

Універсальна бензопила Stihl для догляду за деревами ③. Для різ-
них робіт – формування крони, видалення відмерлої деревини або 
видалення пагонів на стовбурах та пнях. З ланцюгом 1/4"-PM3 для 
забезпечення чистого зрізу. Більш висока продуктивність пиляння 
завдяки новому двигуну 2-MIX.

Довжина шини  30 см

Артикул 1137 200 0335

MS 201 TC-M
   

35,2 см3 • 1,8 кВт / 2,4 к.с. • 3,7 кг ①

Найпотужніша бензопила STIHL із верхнім розташуванням ручки 
керування розроблена для максимально зручної та ефективної  
роботи під час догляду за деревами ③. Серійно оснащена системою  
електронного керування двигуном M-Tronic нової версії з функцією 
калібрування, для оптимальної роботи двигуна від самого початку, 
незнімною гайкою кришки ланцюгової зірочки, шиною легкої  
конструкції, що зменшує загальну вагу.

Довжина шини  35 см ④

Артикул 1145 200 0179

Бензопили для 
догляду  
за деревами
ƒ

•   Легкі мотопили для спеціалістів  
з догляду за деревами.

•  Для обрізання гілок та формування 
 крони 

• Неперевершена точність ведення  
та чистий різ

• Оптимальна ергономіка завдяки  
верхньому розташуванню ручки  
керування

•  Акумуляторна пила для безшумної  
роботи

NEW

MSa 161 T
   ⑥ 

36 В • 2,5 кг ⑤

Легка професійна акумуляторна мотопила для догляду за деревами ③. 
Ланцюг 1/4"-PM3 забезпечує точний різ та високу продуктивність 
пиляння. Оптимізована концепція керування, незнімна гайка  
кришки ланцюгової зірочки ніколи не загубиться завдяки  
спеціальним зачепам.

Довжина шини  30 см

Артикул 1252 200 0044
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B = Система швидкого натягування ланцюга
① Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом
② З напрямною шиною та ланцюгом
③ Пояснення символів дивіться на сторінці 331

Акумуляторні 
пили
ƒ

•   Для власників присадибного  
господарства, 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

•   Для майстрування з дерева

MSA 120 C-B
  ③  

36 В • 2,7 кг ①

Легка акумуляторна мотопила для домашнього господарства та 
догляду за присадибною ділянкою. Ручка з м'яким гумовим  
покриттям, швидка та зручна заміна ланцюга завдяки системі  
швидкого натягування ланцюга STIHL, мастильним баком із  
прозорим віконцем-індикатором, висока продуктивність пиляння 
завдяки ланцюгу 1/4"-PM3.

MSA 120 C-B БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ②

Довжина шини  30 см

Артикул 1254 011 5870

MSA 120 C-B КОМПЛЕКТ З АКУМУЛЯТОРОМ AK 20 ТА ЗАРЯДНИМ  
ПРИСТРОЄМ AL 101 ②

Довжина шини  30 см

Артикул 1254 011 5888

MSA 140 C-B
  ③  

36 В • 2,6 кг ①

Легка, компактна акумуляторна мотопила для обрізки гілок і  
розпилювання невеликих колод у домашньому господарстві. Має 
на 25 % більшу потужність у порівнянні з мотопилою MSA 120 C-B. 
Оснащена системою швидкого натягування ланцюга, мастильним 
баком із прозорим віконцем-індикатором, ланцюгом 1/4"-PM3 для 
продуктивного і точного різу.

MSA 140 C-B БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ②

Довжина шини  30 см

Артикул 1254 011 5840

MSA 140 C-B КОМПЛЕКТ З АКУМУЛЯТОРОМ AK 30 ТА ЗАРЯДНИМ  
ПРИСТРОЄМ AL 101 ②

Довжина шини  30 см

Артикул 1254 011 5858

Підібрати літій-іонний 

акумулятор та інше 

приладдя

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 8

④ Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга
R = рятувальна бензопила
M = M-Tronic

Рятувальні 
бензопили
ƒ

•  Для використання пожежними  
службами та МНС під час  
проведення рятувальних робіт

•  Спеціальний ланцюг із  
твердосплавним покриттям

•  Висока потужність навіть у діапазоні 
середніх обертів

MS 462 C-M R
72,2 см3 • 4,4 кВт / 6,0 к.с. • 6,5 кг ④

Міцна бензопила зі спеціальним оснащенням для використання 
пожежними та рятувальними службами, організаціями технічної 
допомоги. Швидке налаштування та фіксація обмежувача глибини 
різу, система електронного управління двигуном M-Tronic для 
завжди оптимальної роботи двигуна, ефективний фільтр HD2.  
Велика пускова ручка та декомпресійний клапан для швидкого 
пуску, спеціальний ланцюг із твердосплавним покриттям. 

Довжина шини  50 cm

Артикул 1142 200 0025

Порада експерта

Спеціальні рятувальні пили на відміну від звичайних 

бензопил частіше працюють у режимі врізання.  

Для того, щоб встановити потрібну глибину врізання, 

бензопила для рятувальних робіт оснащена  

обмежувачем глибини.
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B = Система швидкого натягування ланцюга
① Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом
② З напрямною шиною та ланцюгом
③ Пояснення символів дивіться на сторінці 331

B = Система швидкого натягування ланцюга

④  Вага без кабелю, ланцюгового мастила, із шиною та ланцюгом

MSE 141
230 B • 1,4 кВт • 3,6 кг ④

Зручна, легка базова модель з високою продуктивністю. Відмінна 
ергономіка забезпечує комфортну роботу, бокове натягування 
ланцюга для безпечного і легкого регулювання натягу, бак із 
віконцем-індикатором рівня ланцюгового мастила, із захистом від 
перевантаження.

Довжина шини  35 см

Артикул 1208 200 0305

MSE 170
230 B • 1,7 кВт • 3,8 кг ④

Легка і зручна електрична пила для заготівлі дров та догляду 
за присадибною ділянкою. Відмінна ергономіка для невтомної 
роботи, ручка з м'яким покриттям, байонетний замок кришки 
мастильного бака для зручного заправлення ланцюговим мастилом 
без використання інструментів, захист від перевантаження. 

Довжина шини  35 см

Артикул 1209 200 0069

MSE 190
230 В • 1,9 кВт • 3,8 кг ④

Дуже добре підходить для майстрування з дерева, нескладних 
робіт у домашньому господарстві та заготівлі дров. Оптимальна 
ергономіка для комфортної роботи, ручка з м'яким покриттям, 
байонетний замок кришки мастильного бака для зручного заправ-
лення ланцюговим мастилом, із захистом від перевантаження. 

Довжина шини  35 см

Артикул 1209 200 0005

Електричні 
пили
ƒ

•  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

MSE 210 C-B
230 B • 2,1 кВт • 4,0 кг ④

Потужна електропила з високою продуктивністю пиляння для 
заготівлі дров та майстрування з дерева. Із системою швидкого 
натягування ланцюга для легкого та безпечного регулювання натягу 
ланцюга без допомоги інструментів, ручка з м'яким покриттям, 
байонетний замок кришки мастильного бака для зручного заправ-
лення ланцюговим мастилом, із захистом від перевантаження. 

Довжина шини  40 см

Артикул 1209 200 0024

MSE 250
230 B • 2,5 кВт • 4,6 кг ④

Найпотужніша електропила STIHL для більш складних завдань. 
Серійно оснащена ланцюгом 3/8"-RS3 для більшої продуктивності 
пиляння та повністю електронним керуванням функціями двигуна 
для забезпечення високої та постійної продуктивності пиляння  
навіть під навантаженням. Із боковим натягуванням ланцюга,  
ручкою з м'яким покриттям, байонетним замком кришки мастиль-
ного бака, світлодіодним індикатором, що сигналізує про  
перевантаження.

Довжина шини  40 см

Артикул 1210 200 0002

MSE 230 C-B
230 B • 2,3 кВт • 4,1 кг ④

Потужна електропила для заготівлі дров та майстрування з 
дерева. Із системою швидкого натягування ланцюга STIHL для 
зручного та безпечного регулювання натягу ланцюга без допомоги 
інструментів, ручкою з м'яким покриттям для більш комфортної 
роботи, байонетний замок кришки мастильного бака для зручного 
заправлення ланцюговим мастилом. Світлодіодний індикатор, що 
сигналізує про перевантаження. 

Довжина шини  40 см

Артикул 1209 200 0014

MSA 200 C-B
   ③ 

36 В • 3,3 кг ①

Акумуляторна пила для заготівлі дров, догляду за деревами та 
роботи у закритих приміщеннях та зонах із нормованим рівнем 
шуму. Із системою швидкого натягування ланцюга, байонетним 
замком мастильного бака, ланцюгом STIHL 1/4" PM3, що забезпечує 
відмінну продуктивність пиляння та чистий зріз.

Довжина шини  35 см

Артикул 1251 200 0001

NEW

MSA 220 C-B
   ③

36 В • 3,6 кг ①

Нова акумуляторна пила для універсального застосування демон-
струє збільшену продуктивність пиляння на 20 % у порівнянні з 
MSA 200 C-B. Висока потужність та професійна ріжуча гарнітура 
дозволяють застосування цієї моделі для найрізноманітніших 
завдань: звалювання дерев, обрізка сучків, поперечне розпилю-
вання або будівництво з деревини. Зручна, ергономічна, легка 
в користуванні. Система швидкого натягування ланцюга STIHL, 
байонетний замок кришки бака, ланцюг 3/8" PM3 для дуже високої 
продуктивності різання, зубчастий упор з металу.

MSA 220 C-B БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ②

Довжина шини  40 см

Артикул 1251 200 0078
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①  Для MS 271, MS 291
②  Для MS 170, MS 180, MS 181, MS 211, MS 231, MS 251

Приладдя для 
мотопил
ƒ

•  Для комфортної роботи

•  Захист для ланцюга та шини  
різної довжини 

•  Сумка та футляр для зручного  
транспортування мотопили

• Повний асортимент ручного інстру-
менту та приладдя на сторінці 267

Футляр для 

мотопил
Для зберігання та транспор-
тування всіх акумуляторних 
та бензинових мотопил з 
довжиною шини до 45 см 
(не підходить для електричних 
мотопил та бензинових 
мотопил MS 462 C-M,  
MS 500i, MS 661 C-M та  
MS 880).

Артикул

0000 900 4008

Подовжувач 

кабелю
Стійкий до мастила кабель- 
подовжувач довжиною 15 м.  
Міцний та зносостійкий, 
розрахований для частого 
використання як у примі-
щенні, так і на вулиці.

Артикул

0000 881 5415

Сумка для 

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

Артикул

0000 881 0508

Багатофунк-

ційний  

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 ①

Артикул

0000 881 5501

РОЗМІР 19 – 16 ②

Артикул

0000 881 5502

Захисні  

окуляри 

Super Fit
Червоні окуляри для  
кращої видимості лазера 
STIHL 2-в-1 в умовах  
поганого освітлення. Зовні 
та зсередини стійкі до  
подряпин, не запотівають. 
EN 166.

Артикул

0000 884 0347

Захист шини 

для пил для 

догляду за  

деревами
Для зручного та надійного 
носіння прикріплюється на 
кришку ланцюгової зірочки. 
Закриває зубчастий упор. 
Для MS 194 T та MS 201 T.

ДОВЖИНА ШИНИ ДО 35 СМ

Артикул

0000 792 9160

ДОВЖИНА ШИНИ ДО 40 СМ

Артикул

0000 792 9161

Подовження 

захисту  

ланцюга
Довжиною 30 см, для шин 
більше ніж 90 см.  

Артикул

0000 792 9140

Паливно-мастильні  

матеріали, ручний  

інструмент та приладдя 

для роботи в лісі

ВИ ЗНАЙДЕТЕ У РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 256

Захист ланцюгів

Д
ля

 ш
ин

и:
  

3
0

0
5

 ③
 M

in
i

Д
ля

 ш
ин

и:
  

3
0

0
5

 ③

Д
ля

 ш
ин

и:
  

3
0

0
3

 ③

Д
ля

 ш
ин

и:
  

3
0

0
2

 ③

Д
ля

 ш
ин

и:
  

3
0

0
6

 ③

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 9175 0000 792 9175

до 55 см 0000 792 9176 ④

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

③  Артикул для замовлення шин, таблиця з оглядом на сторінці 67
④ Також для 3005 000 4721/50 см

сторінці

299
FUNCTION SENSOTOUCH  

ВАШІ РОЗУМНІ РОБОЧІ РУКАВИЦІ

Навіть коли ви працюєте з пилою, смартфон або 

планшет завжди при вас. З рукавицями FUNCTION 

SensoTouch ви можете без жодних проблем кори-

стуватися будь-якими сенсорними екранами, не 

знімаючи рукавиць.
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① Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга

Тр
им

ач

А
р

ти
ку

л

пі
дх

од
ит

ь 
дл

я

Лазер 2-в-1  ③

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.
 
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

ПОРАДА ЕКСПЕРТА STIHL:

ЛАЗЕР 2-В-1

Додатково до лінії покажчика напрямку звалювання, 

яка на всіх мотопилах STIHL проходить зі сторони 

маховика через кришку корпусу, лазерний промінь, 

що проеціюється на землю, забезпечує додатковий 

контроль напрямку падіння дерева. Крім того, для 

заощадження часу лазер 2-в-1 можна використовувати 

для вимірювання довжини стовбурів.

Висоторізи  
та приладдя
ƒ

•  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 см3 • 1,05 кВт / 1,4 к.с. • 7,2 кг ①

Професійний висоторіз для садівництва і догляду за деревами. 
Легкий компактний редуктор із незнімною гайкою кришки  
ланцюгової зірочки та прицільною лінією, оптимізована ріжуча 
продуктивність завдяки ланцюгу Picco 1/4", двигун 4-MIX® зі 
спрощеною системою запуску. Висока ергономіка і точне ведення 
завдяки полегшеній телескопічній штанзі з квадратного профілю та 
новою затискною муфтою, загальна довжина 270 – 390 см.

Артикул 4182 200 0140

 т
ел

ес
ко

пі
чн

ий
 

HT 133
36,3 см3 • 1,4 кВт / 1,9 к.с. • 7,2 кг ①

Новий висоторіз має найкращу питому  
вагу для ергономічної роботи під час професійного догляду за 
деревами у  садівництві, комунальних господарствах. Легкий 
компактний редуктор із незнімною гайкою кришки ланцюгової 
зірочки та прицільною лінією, оптимізована ріжуча продуктивність 
завдяки ланцюгу Picco 1/4", двигун 4-MIX® зі спрощеною системою 
запуску. Висока ергономіка і точне ведення завдяки полегшеній 
телескопічній штанзі з квадратного профілю та новою затискною 
муфтою, загальна довжина 270 – 390 см. 

Артикул 4182 200 0149
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① Вага без кабелю та ланцюгового мастила, з шиною та ланцюгом ④ З шиною та ланцюгом
② Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом  
③  Пояснення символів дивіться на сторінці 331

HTA 85
   ③ 

36 В • 4,9 кг ②

Акумуляторний висоторіз для садівництва та професійного догляду 
за деревами з телескопічним штоком. 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 житлових масивах. З боковим натягуванням ланцюга  
та незнімними гайками кришки ланцюгової зірочки, загальна  
довжина 270 – 390 см, вага 4,9 кг.

HTA 85 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ④

Артикул 4857 200 0005

Підібрати  

літій-іонний  

акумулятор  

та інше  

приладдя

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ  
НА СТОРІНЦІ 8

 т
ел

ес
ко

пі
чн

ий
 

HTe 60
230 В • 1,45 кВт • 5,0 кг ①

За допомогою електричного висоторізу HTE 60 Ви з легкістю 
дістанетесь гілок на висоті до 3,20 м. Легкий, компактний редуктор 
із незнімною гайкою на кришці ланцюгової зірочки, максимальна 
продуктивність пиляння завдяки ланцюгу 1/4" РМ3. Малошумний, 
вмикання/вимикання здійснюється за допомогою лише однієї  
кнопки. Можна використовувати і для спилювання гілок міцних 
порід дерев, наприклад, грабу. Загальна довжина 210 см

Артикул 4810 200 0016

Кріплення 

для телеско-

пічної  

штанги
Для максимально ергоно-
мічної роботи у комбінації з 
простим ранцевим ременем 
та ранцевою системою RTS. 
Просто одягається та зніма-
ється. Входить в комплект 
поставки до висоторізів HT 
103 та HT 133. Підходить для 
HTA 85, HLA 85.

Артикул

0000 790 8600

Ранцева  

система RTS
Для невтомної роботи  
протягом тривалого часу. 
Регулюється відповідно до 
зросту, дозволяє працювати 
ергономічно та з малими 
затратами сил, підходить 
для HT 103, HT 133, HTA 85, 
HTE 60, комбі-двигунів із 
насадкою висоторіз HT-KM 
або подовжені ножиці HL-
KM 145° (окрім KMA 130 
R), HL 94 C-E (окрім HL 94 
K C-E), HLA 65, HLA 85 та 
HLE 71 (окрім HLE 71 K).

Артикул

0000 790 4400

Кутовий  

редуктор
Для HT 103 та HT 133.

Артикул

4182 640 0200

Кутовий  

редуктор
Для HTE 60.

Артикул

4138 640 0201

Підставка
Підставка для запобігання 
контакту акумулятора із 
ґрунтом. Додаткова ручка 
для невеликого подовження 
радіусу роботи для HTA 65, 
HTA 85 та HLA 85. Входять 
в комплект поставки HT 103 
i HT 133.

Артикул

4857 007 1001
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② Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга ⑤ Детальні пояснення щодо типів ланцюгів STIHL на сторінці 67
③ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2,0 дБ(A) ⑥ Вузька ріжуча гарнітура
④ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2 м/с2

 Серійно B = Система швидкого натягування ланцюга ①  Реальна довжина різу є меншою ніж довжина  
шини. Асортимент ріжучої гарнітури в розділі на сторінці 72  Оснащується додатково 
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Бензопили для домашнього господарства

MS 170 1130 200 0537 30 30,1 1,3/1,8 3,9 3,4 100 111 6,9 / 6,4 – 3/8" P PM3 ⑥ – – – – –

MS 180 1130 200 0843 35 31,8 1,5/2,0 3,9 3,0 100 112 6,6 / 7,8 – 3/8" P PM3 ⑥ ⬤ – – – – –

MS 180 C-BE 1130 200 0484 35 31,8 1,5/2,0 4,2 3,1 100 112 6,6 / 7,8 – 3/8" P PM3 ⑥ – ⬤ – – ⬤ – – –

MS 181 1139 200 0145 35 31,8 1,5 / 2,0 4,3 2,9 100 112 3,5 / 3,0 2-MIX 3/8" P PM3 ⑥ ⬤ – – ⬤ – ⬤

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

ms 194 c-e NEW 1137 200 0342 30 31,8 1,4 / 1,9 3,6 2,8 100 113 3,6 / 3,6 2-MIX 3/8" P PM3 ⑥ ⬤ ⬤ – ⬤ – ⬤ – – ⬤

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

MS 211 C-BE 1139 200 0249 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 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 0849 35 40,2 2,0 / 2,7 4,9 2,5 101 113 4,5 / 6,5 – 3/8" P PM3 ⬤ ⬤ – ⬤ – – ⬤

MS 231 NEW 1143 200 0520 35 42,6 2,0 / 2,7 4,8 2,4 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX 3/8" P PM3 ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤

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

MS 251 NEW 1143 200 0535 35 45,6 2,2 / 3,0 4,8 2,2 103 114 3,9 / 3,9 2-MIX .325" RM3 ⬤ – – ⬤ ⬤

Бензопили для сільського господарства та садівництва

MS 271 1141 200 0033 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 40 50,2 2,8 / 3,8 5,6 2,0 103 116 4,5 / 4,5 2-MIX 3/8 RM3 – ⬤ – – – ⬤ ⬤
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② Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга ⑤  Детальні пояснення щодо типів ланцюгів STIHL на сторінці 67
③ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2,0 дБ(A) ⑥ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом
④ К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2 м/с2 ⑦  Вага з акумулятором, шиною та ланцюгом, без зарядного  

пристрою

 Серійно B = Система швидкого натягування ланцюга ①  Реальна довжина різу є меншою ніж довжина  
шини. Асортимент ріжучої гарнітури в розділі  
на сторінці 72

  Оснащується  
додатково (приладдя)

M = M-Tronic
T = верхнє розташування ручки керування
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Бензопили для лісового господарства

MS 260 1121 200 0372 40 50,2 2,6 / 3,5 – 4,8 ② 1,8 99 113 3,6 / 4,1 – .325" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ – – – – –

MS 261 C-M 1141 200 0501 40 50,2 3,0 / 4,1 – 4,9 ② 1,6 104 116 3,5 / 3,5 2-MIX .325" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

MS 361
1135 200 0424
1135 200 0476

40
45

59 3,4 / 4,6 – 5,6 ② 1,6 103 115 3,6 / 3,6 – 3/8" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – – ⬤ – – – – –

MS 362 C-M
1140 200 0489
1140 200 0490

40
45

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

MS 462 1142 200 0001 45 72,2 4,4/6,0 – 6,0 ② 1,4 108 119 4,8 / 3,6 2-MIX 3/8" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – –

MS 462 C-M 1142 200 0022 45 72,2 4,4 / 6,0 – 6,0 ② 1,4 108 119 4,8 / 3,6 2-MIX 3/8" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

MS 500¡ NEW 1147 011 3000 50 79,2 5,0 / 6,8 – 6,2 ② 1,26 106 119 4,2 / 4,0 2-MIX 3/8" RS ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – ⬤ – – –

MS 651
1144 200 0187 
1144 200 0189

50 
63

91,1 5,0 / 6,8 – 7,4 ② 1,5 107 119 6,9/5,6 – 3/8" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

MS 661 C-M
1144 200 0006 
1144 200 0009

50 
63

91,1 5,4/7,3 – 7,4 ② 1,4 105 118 6,9/5,6 2-MIX 3/8" RS
– 
⬤ ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

MS 880 1124 200 0112 105 121,6 6,4/8,7 – 10,0 1,5 103 116 8,9/8,9 – .404" RS – ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – – – –

Мотопили для догляду за деревами

MS 194 T NEW 1137 200 0335 30 31,8 1,4 / 1,9 – 3,3 ② 2,4 100 112 3,6 / 3,6 2-MIX 3/8" P PM3 – – ⬤ – ⬤ – ⬤ – – ⬤ – – ⬤ – –

MS 201 TC-M 1145 200 0179 35 35,2 1,8 / 2,4 – 3,7 ② 2,1 98 112 3,5 / 3,1 2-MIX 3/8" P PS3 ⬤ ⬤ ⬤ – – – ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ – –

MSA 161 T 1252 200 0044 30 – – 36 2,5 ⑥ – 84 94 <2,5 / 2,5 – 1/4" P PM3 – – ⬤ – – – ⬤ – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

Акумуляторні пили

MSA 120 C-B 1254 011 5870 30 – – 36 2,7 ⑥ – 83 94 3,4 / 3,2 – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤

MSA 120 C-B Комплект  

із AK 20 + AL 101
1254 011 5888 30 – – 36 3,9 ⑦ – 83 94 3,4 / 3,2 – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤

MSA 140 C-B 1254 011 5840 30 – – 36 2,6 ⑥ – 83 94 4,3 / 4,8 – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤

MSA 140 C-B Комплект  
із AK 30 + Al 101

1254 011 5858 30 – – 36 3,9 ⑦ – 83 94 4,3 / 4,8 – 1/4" P PM3 – – – ⬤ – – – – – – – – – ⬤ ⬤

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

MSA 220 C-B NEW 1251 200 0078 40 – – 36 3,3 ⑥ – 89 100 4,8 / 3,6 – 3/8" P PS3 – – – ⬤ – – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤
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④ Детальні пояснення щодо типів ланцюгів STIHL на сторінці 67 ⑧ Вузька ріжуча гарнітура 
⑤ Вага без кабелю та ланцюгового мастила, з шиною та ланцюгом
⑥ Вага без паливно-мастильної суміші, шини та ланцюга
⑦ Вага без акумулятора, із шиною та ланцюгом

 Серійно B = Система швидкого натягування ланцюга ①  Реальна довжина різу є меншою ніж довжина шини.  
Асортимент ріжучої гарнітури в розділі на сторінці 72  Оснащується  

додатково (приладдя) ②  К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2,0 дБ(A)
③  К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2 м/с2
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Електричні мотопили

MSE 141 1208 200 0305 35 – – 230 1,4 3,6 ⑤ 90 101 3,3 / 4,2 – 0,3 3/8" P PM3 ⑧ – ⬤ – – – – ⬤ – – –

MSE 170 1209 200 0069 35 – – 230 1,7 3,8 ⑤ 92 103 2,9 / 3,4 – 0,5 3/8" P PM3 ⑧ – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – – –

MSE 190 1209 200 0005 35 – – 230 1,9 3,8 ⑤ 92 103 2,9 / 3,4 – 1,7 3/8" P PM3 – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

MSE 210 C-B 1209 200 0024 40 – – 230 2,1 4,0 ⑤ 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – – ⬤ – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

MSE 230 C-B 1209 200 0014 40 – – 230 2,3 4,1 ⑤ 93 104 3,4 / 4,2 – 4,0 3/8" P PM3 – – ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

MSE 250 1210 200 0002 40 – – 230 2,5 4,6 ⑤ 94 105 3,1 / 4,1 – 4,0 3/8" RS3 – – ⬤ – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

Бензинові висоторізи

HT 103 4182 200 0140 30 31,4 1,05 / 1,4 – – 7,2 ⑥ 89 106 3,6 / 4,3 4-MIX® – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤ – ⬤ – ⬤ – – – ⬤

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

Акумуляторні висоторізи

HTA 85 4857 200 0005 30 – – 36 – 4,9 ⑦ 76 93 2,5 / 2,5 – – 1/4" P PM3 270 – 390 – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –

Електричні висоторізи

HTE 60 4810 200 0016 30 – – 230 1,45 5,0 ⑤ 90 102 3,6 / 4,2 – 0,3 3/8" P PM3 ⑧ 210 – ⬤ – – – ⬤ ⬤ – ⬤ –
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максимальна 
точність.  
швейцарська 
якість. 
ƒ

67 Ланцюги

70 Шини

74  Інструмент для  

догляду за ріжучою 

гарнітурою
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① Ланцюги для мотопил інших виробників
② Мала ріжуча гарнітура

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 330 та на сайті www.stihl.UA.

Ріжуча гарнітура в  
деталях 
ƒ

Підбір ланцюга

Щоб підібрати ланцюг для запланованої роботи, Вам знадобиться 
певна інформація, щоб мотопила, шина та ланцюг пасували одне 
до одного. Сервісна табличка на шині підкаже Вам наступні чотири 
параметри вибору:

01  ДОВЖИНА ШИНИ 

 В залежності від типу робіт слід обрати шину 
відповідної довжини.

02  КРОК ЛАНЦЮГА 

Крок ланцюга вказує на середню відстань між 
заклепками. Крок ланцюга, шини та ланцюгової 

зірочки мають співпадати.

03  КІЛЬКІСТЬ ВЕДУЧИХ ЛАНОК 

  Кількість ведучих ланок визначає довжину  
ланцюга. При цьому рахуються виключно ведучі 
ланки, а не ріжучі зубці.

04  ШИРИНА ПАЗА/ТОВЩИНА ВЕДУЧОЇ ЛАНКИ 

 Ланцюг вставляється в шину ведучими ланками. 
Ширина паза шини та товщина ведучої ланки мають 
співпадати. 

Після того, як Ви отримали вказані чотири параметри,  
вибирайте відповідний тип ланцюга для Вашої роботи. Тип ланцюга 
визначається формою ріжучого зубця, від якого залежить, наскіль-
ки якісним буде результат роботи.

Micro 

 Надійні та комфортні у використанні ланцюги з  
напівдолотоподібними (закругленими) ріжучими  
зубцями, забезпечують плавний різ та зменшення 
вібрації.

Super 

 Високопродуктивний ланцюг з долотоподібними  
ріжучими зубцями для високої продуктивності  
пиляння. 

Duro 

Ланцюг з ріжучими зубцями зі спеціальними 
твердосплавними напайками,  для роботи із 
забрудненою деревиною або твердими породами.

Більше інформації ви знайдете на сторінці 67

01
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Ланцюги
ƒ

•  Швейцарська точність виготовлення 
ланцюгів на заводі 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

Micro

Ланцюги Micro особливо надійні та комфортні у використанні.  
Напівдолотоподібні ріжучі зубці забезпечують високу якість  
пиляння, низький рівень вібрації, легко заточуються.  
Такий ланцюг стане гарним вибором у сільському та  
лісовому господарстві, на будівництві.

Ланцюг Micro

Ланцюг з низьким рівнем вібрації, міцний, з високою якістю різу. 

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

1,3 мм – 3660 3613 – 3650 –

1,5 мм ① – – – 3685 3651 –

1,6 мм – – – 3686 3652 3668

Ланцюг Micro 3

Ланцюг із малою віддачею та низьким рівнем вібрації,  
зі спеціальною ведучою ланкою з виступом. Висока якість  
різу, плавне врізання.

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

1,1 мм 3670 – 3610 ② – – –

1,3 мм – – 3636 – 3662 –

1,5 мм ① – – – 3688 – –

1,6 мм – – – 3689 3664 –
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① Ланцюги для мотопил інших виробників

②   Звичайний ланцюг, не спеціальний ланцюг для різьблення (Carving)

Super

Ланцюги Super мають найвищу продуктивність пиляння з усіх 
ланцюгів STIHL. Вона досягається завдяки долотоподібним зубцям 
та низькому опору пиляння. Таким чином, ланцюги Super ідеально 
підходять для лісового господарства та заготівлі деревини.

Ланцюг Super

Високопродуктивний ланцюг вібрації для професійного викори-
стання. Надзвичайно висока продуктивність пиляння, в той же час 
висока якість та низький рівень опору пиляння.

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

1,3 мм – – 3617 – 3623 –

1,5 мм ① – – – 3638 3622 –

1,6 мм – – – 3639 3621 3946

Duro

Ланцюги Duro надзвичайно міцні та зносостійкі. Ріжучі кромки 
цих ланцюгів мають спеціальні твердосплавні напайки, завдяки 
яким ланцюг залишається гострим до 10 разів довше, ніж звичайні. 
Тому ланцюги Duro особливо підійдуть для пиляння забрудненої 
деревини. 60.

Ланцюг Duro 3

Надзвичайно міцний ланцюг із твердого сплаву, з малою віддачею, 
з ведучою ланкою з виступом для складних завдань. Залишається 
гострим (без додаткового заточування) майже вдесятеро довше, 
ніж звичайні ланцюги. Надзвичайно міцний, витривалий, з низьким 
рівнем вібрації.

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

1,3 мм – – 3612 – 3681 –

1,5 мм ① – – – 3666 3682 –

1,6 мм – – – 3667 3683 –
Ланцюг Super 3

Високопродуктивний ланцюг із малою віддачею та низьким рівнем 
вібрації, з ведучою ланкою з виступом. Висока продуктивність  
пиляння, в той же час висока якість та низький рівень опору 
пиляння.

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

1,3 мм – – 3616 – 3624 –

1,6 мм – – – – 3626 –

У STIHL Ви завжди знайдете потрібний ланцюг, який максимально відповідатиме поставленій задачі. Для спеціальних  
робіт ми пропонуємо ланцюги, розроблені саме для таких цілей. Те саме стосується і шин STIHL.

Ланцюги для спеціальних завдань

Рятувальні роботи (RDR)

Спеціальний ланцюг для повздовжнього розпилювання, для пристроїв 
повздовжнього розпилювання, як то пересувні малі пилорами, деревообробні 
верстати. Ланцюг з напівдолотоподібними зубцями забезпечить високу якість  
розпилювання при низькому рівні вібрації, плавні ріжучі характеристики. 
Запитуйте в офіційного дилера. 

Повздовжнє розпилювання (RMX, PMX)

Carving
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Ланцюг Напрямна шина

MS 150, MSA 120/
140/160/200

1/4" P 3670 000 0064 ② 3005 000 3105

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

1/4" 3661 000 0064 3005 000 3205
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Ланцюг Напрямна шина

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

Спеціальні ланцюги із низьким рівнем вібрації та високою продуктивністю 
якнайкраще підходять для скульпторів по дереву. Завдяки вкороченій задній 
частині ріжучої кромки зуба не потрібно натискати під час врізання.  
Швидкість пиляння значно вища, ніж у звичайних ланцюгів 1/4".

Спеціальний ланцюг для виконання надскладних завдань в екстремальних 
умовах, наприклад, пиляння деревини з цвяхами, комбінованого та будівель-
ного матеріалу, броньованого скла тощо. Для потреб пожежних та рятувальних 
служб, організацій технічної допомоги. Ріжучі зубці мають покриття з ударо-
стійкого твердосплавного матеріалу.
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Z =  кількість зубців на кінцевій 
зірочці

 підходить  менше підходить  рекомендовано   дуже рекомендовано

Шини
ƒ

•  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  

• Класичні шини Duromatic-Е для  
великих навантажень та роботи з 
твердою деревиною

STIHL постійно працює над зменшенням ваги своєї 
продукції, починаючи з найважливіших комплектуючих 
– шин. Зробіть вибір між шинами E-Light та ES-Light. Ми 
пропонуємо Вам оптимальне рішення як для мотопил 
хобі-класу, так і для потужних бензопил для професійного 
використання. Таблиця справа допоможе Вам визначити 
сферу використання тієї чи іншої шини. Технічні дані про 
напрямні шини читайте на сторінці 333.

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

Корпус цієї шини складається з трьох пластин, з’єднаних 
між собою електричним зварюванням. Порожнини  
заповнені армованим скловолоконним поліамідом.  
Зменшена вага на 30% (при довжині шини 40 см)  
порівняно зі звичайними шинами.

Зі зносостійкої сталі. Пази вирізані фрезуванням та 
складові частині зварені лазерним зварюванням. Стійкі 
порожнини з жорсткою до вигину верхньою та нижньою 
конструкцією, вага на 30 % менше у порівнянні з 
Rollomatic ES. STIHL Ematic - зі скошеним отвором для 
подачі змащувального мастила. Головку шини можна 
повністю замінити. Не потребує обслуговування завдяки 
закритому типу підшипника кінцевої зірочки шини.

STIHL Rollomatic E Mini Light

Полегшені шини

STIHL Rollomatic E Light

STIHL Rollomatic ES Light

Порада експерта STIHL:

Закриті підшипники кінцевої зірочки шини збільшують 

її робочий ресурс. Зайвою та непотрібною проце-

дурою стає й постійне додаткове змащення. Приємний 

результат: економія часу, бережливе ставлення до 

навколишнього середовища та заощадження грошей.
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Шини

STIHL Rollomatic E 
Mini Light

++ + ++ – ++ ++ –

STIHL Rollomatic E 
Light

++ ++ ++ – ++ –

STIHL Rollomatic 
ES Light

++ + – – – – –

STIHL Rollomatic E 
Mini

++ + ++ ++ ++ ++ –

STIHL Rollomatic E  
(bis zu 10 Z)

++ ++ + – –

STIHL Rollomatic E  
(11 Z)

+ + ++ – – + – – –

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

STIHL Duromatic E ++ + – – – – – –

STIHL Carving E – – – ++ + + + ++ –

STIHL Rollomatic E mini

Надзвичайно вузька шина. Разом із ланцюгами 3/8"  
Picco Micro 3 або 1/4" Picco Micro 3 забезпечується відчутне змен-
шення ваги і висока продуктивність. для ланок товщиною 1,1 мм.

STIHL Rollomatic E

Корпус шини STIHL Rollomatic E складається із трьох пластин, 
з`єднаних між собою електрозварюванням, середня з яких має 
великий паз. Перевага: висока стабільність при низькій вазі. Для 
того, щоб задовольнити широкий спектр експлуатаційних вимог, 
шини STIHL Rollomatic виготовляються з двома розмірами напрямних 
зірочок. Не потребує обслуговування завдяки закритому типу 
підшипника кінцевої зірочки шини.

STIHL Rollomatic ES

Для найскладніших завдань в професійній сфері використання на 
високопродуктивних машинах. Суцільна та надзвичайно жорстка 
шина еліпсоїдної форми, зі скошеним отвором для подачі мастила 
для оптимального змащування, повністю змінна кінцева зірочка 
шини. Не потребує обслуговування завдяки закритому типу  
підшипника кінцевої зірочки шини. 

STIHL Duromatic E

Суцільна шина для мотопил середньої та високої потужності.  
Надзвичайна зносостійка поверхня, головка шини захищена  
твердосплавною металевою вставкою з карбіду.

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 нанесення 
філігранних штрихів. Надзвичайно низький рівень віддачі, легка та 
зносостійка. Маркування на шині допомагають із точним налашту-
ванням положення шини під час різьблення головкою шини.
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④  якщо кількість ведучих ланок позначається трьома цифрами, другий нуль не  
використовується. Таким чином можна отримати одинадцятизначний артикул.  

⑤  Підходить для ланцюгової зірочки на сім зубців;  
це означає використання додаткової ланки ланцюга

①  Реальна довжина різу є меншою  
ніж довжина шини

③   Для MS 231 та MS 251 (довжина шини 35 та 40 см) та для MSE 170, MSE 190, MSE 210 та  
MSE 230 (довжина шини 30, 35 та 40 см) у поєднанні зі швидким натягом ланцюга 
та зірочкою з сімома зубцями слід брати на одну ведучу ланку більше②  З 2014 року випуску
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Мотопили Ланцюги Шини

gta 26 10 1/4" P 1,1 28 3670 – – – – – – 3007 003 0101 – – –

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

25 1/4" P 1,1 56 3670 – – – – – – 3005 008 3403 – – 8 –

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

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

35 1/4" P 1,1 72 3670 – – – – – – 3005 008 3409 – – 8 –

MSA 161 T
25 1/4" P 1,1 57 3670 – – – – – – 3005 008 3403 – – 8 –

30 1/4" P 1,1 65 3670 – – – – – – 3005 008 3405 – – 8 –

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

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

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

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

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

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

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

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

MSE 250

37 3/8 1,6 56 – – – 3626 3683 – – 3003 000 6111 – – 10 –

40 3/8 1,6 60 – – – 3626 3683 – – 3003 000 6113 – – 10 –

45 3/8 1,6 66 – – – 3626 3683 – – 3003 008 6117 – – 10 –

MS 201 T

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

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

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

MS 251 ③
35 .325 1,6 56 3689 – 3639 – 3667 – – 3005 000 4709 – – 11 –

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

MS 261, MS 271

32 .325 1,6 56 3689 3686 3639 – 3667 – – 3003 000 5306 – – 11 –

37 .325 1,6 62 3689 3686 3639 – 3667 – – 3003 000 6811 – – 11 –

40 .325 1,6 67 3689 3686 3639 – 3667 – – 3003 000 6813 – – 11 3003 000 9213

MS 291, MS 311, MS 362, 
MS 391

37 3/8 1,6 56 3664 3652 3621 3626 3683 – – 3003 000 6111 – – 10 –

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

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

MS 462, MS 500¡, MS 661,

40 3/8 1,6 60 3664 3652 3621 3626 3683 – – 3003 000 5213 – – 11 3003 000 9213

45 3/8 1,6 66 3664 3652 3621 3626 3683 – – 3003 000 5217 – – 11 3003 000 9217

50 3/8 1,6 72 3664 3652 3621 3626 3683 – 3003 000 2021 3003 000 5221 – 3003 000 9421 11 3003 000 9221

63 3/8 1,6 84 3664 3652 3621 3626 3683 – 3003 000 2031 3003 000 5231 – 3003 000 9431 11 3003 001 5631

MS 500¡, MS 661
71 3/8 1,6 91 – 3652 3621 3626 3683 – 3003 000 2038 – – 3003 000 6038 11 –

80 3/8 1,6 105 – 3652 3621 3626 3683 – 3003 000 2046 – – 3003 000 6046 11 –

MS 661 90 3/8 1,6 114 – 3652 3621 3626 3683 – 3003 000 2053 – – 3003 000 6053 11 –

MS 880 ⑤

53 .404 1,6 68 – 3668 3946 – – – – – – – – 3002 001 9223

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

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

90 .404 1,6 104 – 3668 3946 – – – – – – – – 3002 002 8052

90 .404 1,6 108 – 3668 3946 – – – – – – 3002 000 9753 – –

Висоторізи Ланцюги Шини

HT 56, HT 101, HT 103, HT 
133, HTA 65, HTA 85, HTE 60

25 1/4" P 1,1 56 3670 – – – – – – 3005 008 3403 – – 8 –

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

HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60 30 3/8" P 1,1 44 3610 – – – – 3005 000 7605 – 3005 000 3905 – – 7 –

HT 101, HT 131 30 3/8" P 1,3 44 3636 – – – 3612 3005 000 7405 – 3005 000 4805 – – 9 –

Приклад: 

MS 150 з шиною 

довжиною 25 см  

і ланцюгом PM3

3670

+

000

+

0056

=

3670 000 0056
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Інструмент для 
догляду за  
ріжучою  
гарнітурою
ƒ

•  Спеціальний інструмент для догляду  
та сервісу

•  Для професійного заточування  
ланцюгів із найвищою точністю

•  Дерев'яні державки виготовлені  
з високоякісної деревини

Заточний 

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

1/4" u. 3/8" P

Артикул

5605 007 1027

.325"

Артикул

5605 007 1028

3/8"

Артикул

5605 007 1029

.404"

Артикул

5605 007 1030

Заточний 

набір

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 мм

Артикул

5605 750 4327

.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 врі-
зання із загартованої сталі 
з спеціальним покриттям. 
Дві робочі позиції для 
твердої та м’якої деревини. 
За допомогою гачка можна 
очистити як пази шини, так і 
отвори мастильного каналу.

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

Артикул

1110 893 4000

.404"

Артикул

1106 893 4000

Державка 

2-в-1
Практичний інструмент 
для одночасного швидкого 
заточування  зубців та  
обмежувача глибини  
врізання впродовж робочого 
дня. Рекомендовано для 
непрофесійного користувача.   
Для ланцюгів 1/4"  P-, 3/8" 
P-, .325" -, 3/8"- та .404", 
має вбудований вирівнювач 
відхилень від допуску  
(ексклюзивно від STIHL).

1/4" u. 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

Ручний при-

стрій для  

заточування  

ланцюгів FF1
Ексклюзивний ручний 
пристрій для заточування 
ланцюгів 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 профе-
сійно заточує ланцюг.

1/4" P Ø 3,2 мм

Артикул

5614 000 7504

.404" Ø 5,5 мм

Артикул

5614 000 7505

Порада експерта STIHL:

STIHL пропонує кожному саме ті відповідні інстру-

менти для заточування, які потрібні для конкретних 

завдань. Державка 2-в-1 або ручний пристрій FF 1 з 

плоским та круглим напилками ідеально підходять 

для непрофесійного користувача, що працює з  

бензопилою. Для досягнення гарного результату  

заточування, завжди обирайте самий короткий ріжучий 

зуб як орієнтир, а також витримуйте кути заточування. 

Після заточування усі ріжучи зуби повинні бути  

однакової довжини, тому що це є основним фактором 

досягнення точного різу. 

Плоский  

напилок
Для завершального обро-
блення обмежувача глибини 
врізання. 150 мм.

Артикул

0814 252 3356

Плоский  

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

Артикул

0814 252 3000

Державки
Пластикова ручка. Підхо-
дить для круглих напилків 
від 3,2 до 5,5 мм і для всіх 
плоских напилків.

Артикул

0000 881 4504

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

Артикул

0000 881 4500

Ручка для 

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

Артикул

0000 881 4503

Державки
 

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

Артикул

0811 490 7860

Державки  

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

Артикул

0000 881 4502

Напилок 

3-гранний
Для FG 2 та FG 3 для  
обробки глибини обмежувача 
та для косильних дисків із 
гострокутними зубцями.

Артикул

0811 421 8971
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③ Із диском для заточування① Зображення показують можливі варіанти оснащення
② Не підходить для 1/4"-ланцюга PM3

Шаблон
Для визначення кроку  
ланцюга, ланцюгової зірочки, 
товщини ведучої ланки та 
ширини паза напрямної 
шини. 

Артикул

0000 893 4105

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

Допоміжна 

пластина 

для заточу-

вання
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

Інструмент 

для очищен-

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

Артикул

5605 773 4400

Станок для  

розклепу-

вання NG 4
Пристрій для розклепування 
ланцюгів. 

Артикул

5805 012 7500

Базовий  

заточний 

станок USG
Універсальний пристрій для 
заточування всіх ланцюгів 
STIHL, ріжучих полотен для 
мотокіс, кущорізів і секаторів. 
У комплекті з супортом 
для всіх ланцюгів STIHL 
Oiloмatic та двома  
фігурними точильними 
кругами. Підходить для 
заточування ланцюгів STIHL 
Duro.

ОСНОВНИЙ ПРИСТРІЙ 
АРТИКУЛ

5203 200 0008

ПОВОРОТНИЙ СУПОРТ ДЛЯ  

ЛАНЦЮГІВ ІЗ ГОСТРИМИ ③ 

ЗУБАМИ

Артикул

5203 750 1405

ПОВОРОТНИЙ СУПОРТ ДЛЯ  

МОТОНОЖИЦЬ ③

Артикул

5203 750 1400

ПОВОРОТНИЙ СУПОРТ ДЛЯ  

РІЖУЧИХ ПОЛОТЕН ③

Артикул

5203 750 2800

станок для  

склепування 

NG 5
Пристрій для склепування 
ланцюгів.

Артикул

5805 012 7510

станок для 

склепування 

та розклепу-

вання лан-

цюгів NG 7
"Два в одному", універсальний 
пристрій для склепування та 
розклепування ланцюгів 

Артикул

5805 012 7520

Струбцина 

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

Артикул

0000 881 0401

Струбцина 

мала L 700
Нова, велика та міцна  
конструкція. 

Артикул

0000 881 0400

Заточний 

станок FG 3 ②

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

Артикул

5610 000 7500

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

Заточний 

станок FG 2 ①②

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

Артикул

5604 000 7501

Заточний 

станок FG 1 ①②

Ручний заточний станок із 
пластмаси, без державки та 
 напилка. 

Артикул

5604 000 7501

Шаблон
Для визначення ступеня 
 зношення ланцюгової 
зірочки.

Артикул

0000 893 4101

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
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ПРИБОРКУЄМО 
ЗАРОСТІ.  
впевнено.  
легко.
ƒ

81  Бензинові мотокоси 

та кущорізи

88 Акумуляторні  

мотокоси

90 Електричні мотокоси

92  Приладдя до  

мотокіс та кущорізів

98  Косильна гарнітура 

та косильні струни

106 Приладдя до  

косильної гарнітури
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① Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захистуБудь 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 сторінц 330 та на сайті www.stihl.UA.

FS 38
27,2 cм3 • 0,65 кВт / 0,9 к.с. • 4,1 кг ①

Найлегша бензинова коса в асортименті STIHL, ідеально підходить 
для обкошування ділянок навколо будинків, клумб, дерев, вздовж 
доріжок. Оснащена круглою ручкою, положення якої можна відре-
гулювати під свій зріст, що забезпечить більш зручну роботу.

Артикул 4140 012 2315

FS 55
27,2 cм3 • 0,75 кВт / 1,0 к.с. • 4,9 кг ①

Незамінна у домашньому господарстві бензинова коса з дворучною 
рукояткою. Ідеальна для косіння молодої трави та заготівлі сіна 
в невеликих об'ємах. Серійно оснащена металевим ножем для 
трави, косильною головкою та дворучною рукояткою.

Артикул 4140 200 0475

FS 45
27,2 cм3 • 0,7 кВт / 1,0 к.с. • 4,1 кг ①

Легка мотокоса,  рекомендована для косіння молодої трави та 
очищення від трави території навколо будинку, дерев, парканів,  
на краях газонів.

Артикул 4140 011 2360

Мотокоси та кущорізи 
в деталях 
ƒ

04  комфортна  

робота

02 Завжди  

оптимальна  

потужність
03  Дуже легкий  

запуск

05 Просте  

керування

01  Потужність та  

економічність

Технології

01  ДВИГУН STIHL 2-MIX 
 Двигун 2-MIX одночасно потужний та економічний.  
Вдосконалення процесу продувки за рахунок відокремлення 
вихлопних газів та свіжої паливної суміші підвищує потужність 
двигуна та зменшує втрати палива.

02  STIHL M-TRONIC (M)   
 Система електронного керування двигуном, яка в будь-якому 
робочому режимі регулює момент запалювання та дозування 
палива, враховуючи такі зовнішні умови як температура, 
атмосферний тиск та якість паливної суміші. Тим самим 
забезпечує оптимальну потужність двигуна, стабільно високий 
крутний момент та миттєве прискорення.

Комфорт

03  СИСТЕМА ШВИДКОГО ЗАПУСКУ ДВИГУНА 

STIHL ERGOSTART (E)   
Забезпечує зручний запуск без зайвих зусиль та необхідності 
смикати за трос. Пружина, встановлена між пусковою котуш-
кою та колінчатим валом, виконує всю роботу для запуску 
двигуна.

04  АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА STIHL  
Забезпечує більш комфортні умови роботи: амортизувальні  
та пружинні елементи зменшують вібрацію, що передається 
від коливань двигуна. Більшість мотокіс STIHL оснащені 1- 
точковою системою та 4-точковою на професійних кущорі- 
зах, починаючи з моделі STIHL FS 311.

05  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА РУЧКА  
Всі елементи керування двигуном знаходяться в одній руці, 
у тому числі й налаштування кількості обертів двигуна для 
функції ECOSPEED. 

Легкі бензинові 
мотокоси
ƒ

•  Компактні та ергономічні 

•  Для невеликих ділянок

•  Для обкошування кромок газону 

• Легкий запуск 

•  Із прямим або вигнутим штоком
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E = ErgoStart

①  Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту

Бензинові  
мотокоси  
середньої  
потужності
ƒ

•  Для більших садочків та ділянок

•  Для обкошування великих територій 
із травою  

•  Потужні мотокоси з різноманітною 
косильною гарнітурою

FS 56
27,2 cм3 • 0,8 кВт / 1,1 к.с. • 5,1 кг ①

Для косіння жорсткої трави. Багатофункційна ручка, економний 
двигун 2-МIX, оптимізований кут нахилу редуктора,  
прямий шток, дворучна рукоятка та ремінь.

Артикул 4144 200 0169

FS 70 C-E
27,2 cм3 • 0,9 кВт / 1,2 к.с. • 5,4 кг ①

Для косіння великих територій із жорсткою травою та бур'яном. 
Із системою легкого запуску STIHL ErgoStart, дворучною, бага-
тофункційною ручкою, економним двигуном 2-МIX, спрощеною 
системою запуску, простим наплічним ременем.

Артикул 4144 200 0180

Потужні  
бензинові  
мотокоси для 
універсального 
застосування
ƒ

•  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 94 C-E
24,1 cм3 • 0,9 кВт / 1,2 к.с. • 4,9 кг ①

Найлегша мотокоса в цьому класі потужності. 1-точкова анти-
вібраційна 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 0076

FS 120
30,8 cм3 • 1,3 кВт / 1,8 к.с. • 6,3 кг ①

Потужна мотокоса для універсального використання як у домаш-
ньому господарстві, так і в професійній сфері. Із антивібраційною 
системою, пусковою ручкою ElastoStart. Для косіння очерету, 
жорсткої трави, бур’яну та навіть тонких паростків дерев. 

Артикул 4134 200 0423

 

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:  

FS 490 C-EM, де «Е» означає систему легкого  

запуска STIHL ErgoStart, а «M» –систему  

електронного управління двигуном М-Tronic.
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①  Вага без паливно-мастильної суміші, косильної  
гарнітури та захисту

FS 250
40,2 cм3 • 1,6 кВт / 2,2 к.с. • 6,3 кг ①

Потужна мотокоса з 1-точковою антивібраційною системою STIHL,  
пусковою ручкою STIHL ElastoStart, багатофункційною дворучною  
рукояткою, що легко регулюється спеціальним гвинтом «  баранцем  ».

Артикул 4134 200 0336

Підібрати необхідні  

паливно-мастильні  

матеріали

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 256

FS 350
40,2 cм3 • 1,6 кВт / 2,2 к.с. • 7,3 кг ①

Міцний та потуж-ний кущоріз для косіння заростей, бур'яну, жор-
сткої трави. Із 4-точковою анти-вібраційною системою, дворучною 
рукояткою, багатофункційною ручкою керування.

Артикул 4134 200 0399

E = ErgoStart
M = M-Tronic

Кущорізи
ƒ

•  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

FS 360 C-EM
 

37,7 см3 • 1,7 кВт / 2,3 к.с. • 8,5 кг ①

Для косіння жорсткої трави, бур'яну, заростей. Із 4-точковою 
антивібраційною системою, системою легкого запуску STIHL 
ErgoStart, багатофункціональною ручкою, дворучною рукояткою з 
регулюванням ручки гвинтом «баранцем», двотактовим двигуном 
2-МІХ, системою електронного управління двигуном STIHL 
M-Tronic, з універсальним ременем ADVANCE PLUS. 

Артикул 4147 200 0267

FS 400
  

40,2 см3 • 1,9 кВт / 2,6 к.с. • 8,0 кг ①

Міцний професійний кущоріз призначений для найскладніших  
завдань з косіння жорсткої та густої трави, підліска, чагарнику, о 
черету. З відповідною косильною гарнітурою може використовуватись 
для проріджування кущів,  молодих дерев діаметром до 12 см. Із 
4-точковою  антивібраційною системою, дворучною рукояткою із 
гвинтом «  баранцем  » для зручного регулювання, пусковою ручкою  
STIHL ElastoStart.

Артикул 4128 200 0006

Захисний одяг для  

роботи з кущорізом

ВИ ЗНАЙДЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 278 
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① Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту

E = ErgoStart
M = M-Tronic

FS 490 C-EM
  

51,6 см3 • 2,4 кВт/3,3 к.с. • 9,3 кг ①

Професійний кущоріз для найскладніших завдань з косіння 
жорсткої та сухої трави. Оснащений 4-точковою антивібраційною 
системою STIHL, системою легкого запуску STIHL ErgoStart,  
багатофункціональною ручкою, дворучною рукояткою, що легко 
регулюється спеціальним гвинтом «  баранцем  », двигуном 2-MIX та 
системою електронного управління двигуном STIHL M-Tronic.  
Серійно із спрощеним запуском, кнопкою «  стоп  » із самоповерненням, 
з універсальним ранцевим ременем ADVANCE PLUS.

Артикул 4148 200 0004

FS 560 C-EM
  

57,1 см3 • 2,8 кВт / 3,8 к.с. • 10,2 кг ①

Надзвичайно міцний та потужний кущоріз. Із 4-точковою  
антивібраційною системою STIHL, системою легкого запуску 
STIHL ErgoStart, багатофункціональною ручкою, дворучною  
рукояткою, що легко регулюється спеціальним гвинтом  
«  баранцем  », двигуном 2-MIX, та системою електронного  
управління двигуном STIHL M-Tronic. Серійно із спрощеним  
запуском, кнопкою «  стоп  » із самоповерненням, з універсальним  
ранцевим ременем ADVANCE PLUS.

Артикул 4148 200 0013

FS 450 K
  

44,3 см3 • 2,1 кВт / 2,9 к.с. • 8,0 кг ①

Вкорочена модифікація кущоріза FS 450 для ергономічної роботи 
користувачів невеликого зросту. Міцний професійний кущоріз  
призначений для найскладніших завдань у лісовому та комунальному 
господарствах: для косіння жорсткої та густої трави, підліска,  
розчистки узбіч автошляхів та залізничних полотен від заростей, 
кущів, молодих дерев діаметром до 12 см. Із 4-точковою антиві-
браційною системою, дворучною рукояткою з гвинтом «баранцем» 
для зручного налаштування, пусковою ручкою STIHL ElastoStart. 

Артикул 4128 200 0161

FS 450
  

44,3 см3 • 2,1 кВт / 2,9 к.с. • 8,0 кг ①

Міцний професійний кущоріз призначений для найскладніших 
завдань з косіння жорсткої та густої трави, підліска, розчистки узбіч 
автотрас та залізничних полотен від заростей, кущів, молодих  
дерев діаметром до 12 см. Із 4-точковою антивібраційною систе-
мою, дворучною рукояткою із гвинтом «  баранцем  » для зручного  
регулювання, пусковою ручкою STIHL ElastoStart.

Артикул 4128 200 0157

Порада експерта STIHL:

Зверніть увагу на моделі кущорізів з літерою «К» в назві. Це вкорочена модифікація кущоріза FS 450 для ергоно-

мічної роботи користувачів невеликого зросту для використання в лісі. Тому вони мають короткий шток, низкий кут 

нахилу редуктора, ремінь для роботи в лісі та спеціальну рукоятку, яка забезпечує максимальну точність керування 

під час роботи.
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①  Вага включно з акумулятором ③   Пояснення символів дивіться на сторінці 331
② Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом

R = кругла ручка

Aкумуляторні  
мотокоси
ƒ

•  Для садівників-любителів та  
фахівців із ландшафтного  
дизайну

•  Завжди готові 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

NEW - У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2020!

FSA 57
 ③   

36 В • 2,7 кг ②

Дуже легка та проста у користуванні акумуляторна мотокоса для 
догляду за площиною та кромками газонів біля дому. Діаметр 
скошування 280 мм, регулювання довжини штоку простим 
натисканням на кнопку, налаштування ручки керування без викори-
стання інструментів. Захисний упор для косіння навколо перешкод, 
наприклад дерев та кущів. Ручка з м'яким покриттям забезпечує 
більш логічне керування. На вибір може використовуватися  
доступна в якості опції головка PolyCut 3-2 з ножем. 

FSA 57 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4522 011 5740

FSA 57 КОМПЛЕКТ З АКУМУЛЯТОРОМ AK 10 ТА ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ AL 101

Артикул HA01 011 2904

FSA 45
 ③   

18 В • 2,3 кг ①

Компактний акумуляторний тример для молодої невисокої трави. 
Вбудований акумулятор з індикатором рівня заряду, шток  
регулюється по висоті, зручна кругла ручка, поворотна косильна 
головка для вертикальної обробки кромок газону. Легка заміна 
ножів PolyCut і косильної струни без зміни косильної головки, із 
захисним упором.  Час заряджання акумулятора 80 % – 145 хв., 
100 % – 210 хв.

Артикул 4512 011 5701

FSA 85
   ③ 

36 В • 2,8 кг ②

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 торкання косильною головкою землі. 
Малошумна, використання навушників необов'язкове, плавне  
регулювання кількості обертів, із захисним упором. 

FSA 85 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4852 011 5707

FSA 130
   ③ 

36 В • 4,5 кг ①

Потужна і легка акумуляторна мотокоса для обробки поверхні 
з жорсткою травою. Діаметр скошування з металевим ножем 
для трави 260 мм, з косильною струною 420 мм, триступеневе 
регулювання обертів двигуна, дворучна рукоятка. Електронне 
розпізнавання типу косильної гарнітури для енергоефективної та 
малошумної роботи. Для тривалої експлуатації радимо використо-
вувати ранцевий акумулятор або пояс для кріплення батареї AP 
(повний асортимент приладдя на стор. 33).

FSA 130 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4867 200 0001

FSA 90
   ③ 

36 В • 3,2 кг ①

Акумуляторна коса для косіння жорсткої трави. Діаметр скошування  
260 мм, із металевим ножем для трави, дворучною рукояткою із 
функцією регулювання обертів двигуна ECOSPEED, ранцевим  
ременем, вага 3,2 кг.

FSA 90 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4863 200 0003

Підібрати літій-іонний 

акумулятор та інше 

приладдя

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 8
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① Вага без кабелю, з косильною гарнітурою та захистом

Eлектричні  
мотокоси
ƒ

•  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

FSE 31
230 В • 245 Вт • 2,2 кг ①

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

FSE 60
230 В • 540 Вт • 3,9 кг ①

Для косіння молодої трави на невеликих територіях. Тиха, надійна 
та потужна електрокоса. Ідеальна для розчищення ділянок від  
трави вздовж доріжок, клумб, газонів.  Автоматична косильна 
головка AutoCut C 5-2 збільшує довжину струни під час роботи 
простим притисканням косильної головки до землі.

Артикул 4809 011 4111

FSE 81
230 В • 1.000 Вт • 4,7 кг ①

Ідеально підходить для косіння молодої трави на невеликих ділянках. 
Кругла ручка з м'яким покриттям, захисний упор, електронний 
захист двигуна від перегрівання, захисний упор, автоматична  
косильна головка збільшує довжину струни під час роботи простим 
притисканням косильної головки до землі.

Артикул 4809 011 4119

FSE 52
230 В • 500 Вт • 2,2 кг ①

Для косіння молодої трави та розчищення у домашньому садочку. 
Оснащена телескопічним штоком, круглою ручкою, що регулю-
ється без будь-яких інструментів, захисним упором, фіксатором 
кабелю та поворотною косильною головкою, що можна налаштувати 
під кутом 90° для обкошування країв газону.

Артикул 4816 011 4104
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Приладдя для 
мотокіс та  
кущорізів
ƒ

•  Приладдя для захисту та додаткового 
робочого комфорту 

•  Ремені, чохли та додаткове оснащення

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

Рюкзак для  

інструментів
Практичний аксесуар для 
транспортування інструменту. 
Із двома відділеннями. 
Дуже просто кріпиться до 
універсального ременю та 
ременю для роботі лісі.

Артикул

4147 881 5700

Простий  

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

Артикул

4130 710 9000

Ремінь
Ідеально підійде для 
комфортної роботи з акуму-
ляторними косами FSA 65, 
FSA 85, HLA 56, HLA 65 та 
FSA 90 R. Включно з  
карабіном для кріплення.

Артикул

4852 007 1000

Система 

ErgoStart 

для доосна-

щення
Для дооснащення системою 
ErgoStart. Для наступних 
пристроїв: FS 38, FS 45,  
FS 55 та КМ 55.

Артикул

4140 007 1018

Захисний 

чохол для 

мотокіс та 

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

Артикул

0000 881 0509

Захисний  

упор
Практичний захисний упор 
для косіння навколо дерев 
та перешкод.

ДЛЯ FSA 56, FSE 52

Артикул

4816 713 3400

Пом'якшу-

юча бокова 

підкладка
Для оснащення всіх ременів, 
призначених для роботи з 
мотокосами та кущорізами 
серії ADVANCE, які не  
мають гачка для навішування 
інструменту. 

Артикул

4147 740 2502

Кущоріз  

FH 145°
Для підрізання низьких 
насаджень і косіння трави на 
вузьких ділянках. Вигнутий 
шток, компактне положення 
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

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

4243 740 5102

Ремінь для 

роботи в лісі 

ADVANCE PLUS
Забезпечує більшу свободу 
рухів завдяки вільному роз-
міщенню бокової підкладки. 
Висока ергономічність під 
час роботи в лісі з ріжучим 
дисковим полотном, дуже 
легкий, додатково може 
бути дооснащено рюкзаком 
для інструментів. Зі зручним 
гачком для швидкого та 
простого навішування та 
знімання мотокоси чи кущо-
різа, для FS 91 – FS 560.

Артикул

4147 710 9015

Універсаль-

ний ремінь 

ADVANCE PLUS
Із зручним фіксатором  
для швидкого та простого 
навішування та знімання 
мотокоси чи кущоріза,  
для FS 50 –  FS 560 та  
FSA 90. 

Артикул

4147 710 9014

Універсаль-

ний ремінь
Універсальний ремінь 
ADVANCE PLUS оранже-
вого кольору. Відмінний 
сигнальний ефект. Ідеальне 
доповнення до захисного 
одягу під час роботи в зонах 
підвищеного ризику, зі зруч-
ним гачком для швидкого 
і легкого навішування та 
знімання кущоріза, для  
FS 50 – FS 560 та FSA 90. 

Артикул

0000 710 9000
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 Серійно E = ErgoStart M = M-Tronic ① Вага без паливно-мастильної суміші, косильної гарнітури та захисту
  Оснащується додатково 
(приладдя) (Zubehör)

K =  вкорочений 
шток

② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A) із стандартною гарнітурою
③ K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 із стандартною гарнітурою
④ Із універсальним ременем ADVANCE PLUS

А
р

ти
ку

л

Р
об

оч
ий

 о
б’

єм
 (с

м
3)

П
от

уж
ні

ст
ь 

(к
В

т /
 к.

с.
)

В
аг

а 
(к

г)
 ①

Р
ів

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
ти

ск
у 

②
 (д

Б
(A

))

Р
ів

ен
ь 

гу
чн

ос
ті

 з
ву

ку
 ②

 (д
Б

(A
))

Р
ів

ен
ь 

ві
бр

ац
ії 

вл
ів

о 
/ 

вп
р

ав
о 

③
 (м

/с
2)

Д
ви

гу
н 

ST
IH

L 
(2

-M
IX

 / 4
-M

IX
®)

За
га

ль
на

 д
ов

ж
ин

а 
бе

з 
 

ко
си

ль
но

ї г
ар

ні
ту

р
и 

(с
м

)

К
ос

ил
ьн

а 
га

р
ні

ту
р

а

О
б'

єм
 б

ак
а 

(л
)

П
р

ив
ід

ни
й 

ва
л

А
нт

ив
іб

р
ац

ій
на

 с
ис

те
м

а 
ST

IH
L

ST
IH

L 
E

la
st

oS
ta

rt

ST
IH

L 
E

rg
oS

ta
rt

 (E
)

ST
IH

L 
M

-T
ro

ni
c 

(M
)

А
вт

ом
ат

ич
на

 д
ек

ом
пр

ес
ія

Б
аг

ат
оф

ун
кц

ій
на

 р
уч

ка

кр
уг

ла
 р

уч
ка

/д
во

ру
чн

а/
 

бу
ге

ль
на

 р
уч

ка

Н
ал

аш
ту

ва
нн

я 
ру

чк
и 

ке
ру

ва
нн

я 
 

гв
ин

то
м

 «
  б

ар
ан

це
м

  »

П
р

ос
ти

й 
р

ем
ін

ь/
Р

ан
це

ви
й 

р
ем

ін
ь

Р
ек

ом
ен

до
ва

но
 д

ля
 к

ос
ін

ня
/ 

по
др

іб
не

нн
я/

сп
ил

ю
ва

нн
я

Легкі бензинові коси

FS 38 4140 012 2315 27,2 0,65 / 0,9 4,2 94 108 8,0 / 8,0 – 147 Косильна головка AutoCut C 6-2 0,33 гнучкий – – – – ⬤ –/–/⬤ – ⬤/–/–

FS 45 4140 011 2360 27,2 0.7/1.0 4,1 94 107 7,5 / 6,0 – 147 Косильна головка AutoCut C 5-2 0,33 гнучкий – – – – ⬤ –/–/⬤ – ⬤/–/–

FS 55 4140 200 0475 27,2 0,75 / 1,0 4,9 95 108 6,8 / 5,6 – 170 Ніж для трави 230-2 0,33 гнучкий – – – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

Бензинові коси середньої потужності

FS 56 4144 200 0169 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 0180 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 – – ⬤ – – ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

Потужні бензинові мотокоси

FS 94 C-E 4149 200 0019 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 120 4134 200 0423 30,8 1,3 / 1,8 6,3 98 110 6,3 / 5,0 – 177 Ніж для заростей 250-3 0,64 жорсткий 1-точкова – – – ⬤ ⬤ –/⬤/– – ⬤ ⬤/–/–

FS 250 4134 200 0336 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 350 4134 200 0399 36,3 1,4 / 1,9 7,2 98 110 2,9 / 2,9 – 181 Ніж для заростей 300-3 0,71 жорсткий 4-точкова – – – ⬤ ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /

FS 360 C-EM 4147 200 0267 37,7 1,7 / 2,3 8,5 98 110 2,2 / 1,8 2-MIX 179 Косильна головка  AutoCut 46-2 0,75 жорсткий 4-точкова – ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /

FS 400 4128 200 0006 41,6 2,0 / 2,7 8,5 99 110 2,3 / 2,0 – 179 Ніж для заростей 300-3 0,75 жорсткий 4-точкова – ⬤ ⬤ – ⬤ –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/ /

FS 450 4128 200 0006 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 41,6 2,0 / 2,7 8,4 100 112 2,4 / 2,0 – 167
Ріжуче полотно з  

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

FS 490 C-EM 4148 200 0039 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 0045 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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⑤ Вага включно з акумулятором ⑧ Вага без акумулятора, косильної гарнітури та захисту
⑥ Вага без акумулятора, з косильною гарнітурою та захистом ⑨ Вага без кабелю, з косильною гарнітурою та захистом
⑦ Вага включно з акумулятором, без зарядного пристрою ⑩ у продажу з весни 2020!

 

 Серійно ① K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A) із стандартною гарнітурою
  Оснащується додатково  
(приладдя)

 

② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 із стандартною гарнітурою
③ Кількість обертів не регулюється
④ Плавне регулювання обертів
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Акумуляторні коси

FSA 45 ③ 4512 011 5701 18 – 2,3 ⑤ 77 87 1,7 / 4,9 110 ≤ 250 Косильна головка PolyCut 2-2 – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

fsa 57 ③ NEW ⑩ 4522 011 5740 36 – 2,7 ⑥ 74 89 4,0/4,0 149 280 Косильна головка AutoCut 3-2 – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

FSA 57 КОМПЛЕКТ ③ 
NEW ⑩ 

із AK 10 + AL 101
HA01 011 2904 36 – 3,5 ⑦ 74 89 4,0/4,0 149 280 Косильна головка AutoCut 3-2 – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

FSA 85 ④ 4852 011 5707 36 – 2,8 ⑥ 77 94 1,4 / 0,8 165 350 Косильна головка AutoCut 4-2 – –/–/⬤ ⬤ ⬤/–/–

FSA 90 ④ 4863 200 0003 36 – 3,2 ⑧ 73 84 3,5 / 3,5 177 260 Ніж для трави 260-2 – –/⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/–/–

FSA 130 ④ 4867 200 0001 36 – 4,5 ⑧ 82 94 1,1 / 1,9 175 260 Ніж для трави 260-2 жорсткий –/⬤/– ⬤ – ⬤/–/⬤
Електричні коси

FSE 31 4815 011 4103 230 245 2,2 ⑨ 82 92 1,2 / 1,8 110 245 Косильна головка – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

FSE 52 4816 011 4104 220 - 240 500 2,2 ⑨ 81 94 3,0 / 4,5 131 300 Косильна головка AutoCut 3-2 – –/–/⬤ ⬤ – ⬤/–/–

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

FSE 71 4809 011 4123 230 540 4,0 ⑨ 82 93 3,3 / 2,9 153 350 Косильна головка AutoCut C 6-2 гнучкий –/–/⬤ – – ⬤/–/–

FSE 81 4809 011 4119 230 1.000 4,7 ⑨ 83 93 2,9 / 2,2 153 350 Косильна головка AutoCut C 6-2 гнучкий –/–/⬤ – – ⬤/–/–
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Косильна  
гарнітура  
та косильні 
струни
ƒ

•  Найрізноманітніша косильна гарнітура 
та косильні струни для різного  
використання

•  Від косіння трави до проріджування  
молодих насаджень

•  Косильні струни зі зносостійкого  
матеріалу

•  Косильні струни різних форм,  
поперечного перерізу та діаметрів

Молода трава  

та м'які рослини

Жорсткий 

бур’ян

Очерет та кущі зарості, кущі,  

молодняк

Косильна головка 

TrimCut

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

Ніж-подрібнювач

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

Ріжуче полотно із гостроку-

товими зубцям

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

Ріжуче полотно, з долотопо-

дібними зубцями

SСпеціальний 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.

Косильна головка AutoCut

Двострунна, для косіння та розчищення від  
бур’яну. Зручне збільшення довжини косильної 
струни під час роботи простим притисканням 
косильної головки до землі. 

Косильна головка SuperCut

2-струнна, для косіння та розчищення від  
трави. Зручне збільшення довжини косильної 
струни під час роботи простим притисканням 
косильної головки до землі. 

Косильна головка  

DuroCut

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

Косильна головка  

PolyCut

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

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 для заростей

2-або 3-пелюстковий, зі сталі, двосторонній. Для 
проріджування жорсткої, густої трави, заростей  
та бур'яну.
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  Кругла косильна струна   Кругла та малошумна косильна струна
   Хрестоподібна косильна струна 
CF3 Pro технології High-Tech

  Квадратна косильна струна
  П'ятикутна косильна струна

 Рекомендується ① Допускається лише із захистом ③   Альтернативно може бути осна-
щено косильною струною

④ вкл. 6 струн, розмір L

⑤ вкл. 12 струн, розмір XL
 Комбінується ②   Виділені цифри показують діаметр струни, якою 

оснащена косильна головка в базовій комплектації.
⑥ вкл. 12 струн, розмір XXL

– Не допускається
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Косильна головка  TrimCut

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

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

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

Косильна головка AutoCut

Котушка  
ДЛЯ AUTOCUT  C 2-2

4008 710 4300 1,6 – – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – –

Котушка  
 ДЛЯ AUTOCUT  C 2-2

4008 710 4301 2,0 – – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – –

Котушка   
ДЛЯ AUTOCUT  C 3-2

4009 710 4304 1,6 – – – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – –

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

AutoCut 2-2 4008 710 2103 2,0 – – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – –

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ③ 4008 710 2102 1,4/1,6  – – – – – – – – – – – – ⬤ – – – – – – – – – –

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

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

Косильна головка DuroCut

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

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

DuroCut 41-4 ⑥ 4005 710 2114
2,7/3,0/3,3/4,0/XL/

XXL     – – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – – – – – –

Косильні головки ①
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① Для DuroCut

Порада експерта STIHL:

ЗАМОЧУЙТЕ НОВІ КОСИЛЬНІ СТРУНИ!

Рекомендуємо за 24 години до використання покласти 

нові косильні струни в воду. Це не тільки надасть їм 

більшої гнучкості, але й подовжить строк експлуатації 

струн.

Набір  

пластикових 

ножів
Для PolyCut 2-2, вісім  
пластикових ножів. 

Артикул

4008 007 1000

Набори  

пластикових 

ножів
Для PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 
41-3, дванадцять пластико-
вих ножів.

Артикул

4111 007 1001

Набори  

пластикових 

ножів
Для косильних головок 
PolyCut 7-3, дванадцять 
пластикових ножів.

Артикул

4002 007 1000

Огляд кольорів та товщини косильних струн

1,4 мм – – – –

1,6 мм – – –

2,0 мм – –

2,4 мм

2,7 мм

3,0 мм –

3,3 мм – –

4,0 мм – – –

А
р
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л

Д
іа

м
ет

р
 (м

м
)

Д
ов

ж
ин

а 
ру

ло
ну

 (м
)

Кругла косильна струна (котушка) 

0000 930 2284 1,4 16,0

0000 930 2334 1,6 19,0

0000 930 2335 2,0 14,0

0000 930 2336 2,0 60,0

0000 930 2337 2,0 119,0

0000 930 2338 2,4 14,0

0000 930 2339 2,4 41,0

0000 930 2340 2,4 83,0

0000 930 2246 2,4 253,0

0000 930 2341 2,7 9,0

0000 930 2343 2,7 65,0

0000 930 2227 2,7 208,0

0000 930 2542 3,0 162,0

0000 930 2543 3,0 271,0

0000 930 2569 3,3 573,0

0000 930 3607 4,0 27,0 ①

0000 930 3603 4,0 87,0 ①

Високотехнологічна косильна  

струна CF3 Pro (котушка) 

0000 930 4300 2,4 35,0

0000 930 4303 2,4 70,0

0000 930 4304 2,7 53,0

0000 930 4302 3,0 21,0

0000 930 4305 3,0 43,0

0000 930 4311 3,3 34,0

А
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м
)
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 (м
)

Kругла та малошумна косильна струна (котушкаK) 

0000 930 2415 1,6 19,0

0000 930 2416 2,0 14,0

0000 930 2418 2,0 60,0

0000 930 2419 2,4 14,0

0000 930 2421 2,4 83,0

0000 930 2535 2,4 253,0

0000 930 2422 2,7 9,0

0000 930 2423 2,7 65,0

0000 930 2414 2,7 208,0

0000 930 3708 4,0 27,0 ①

Квадратна косильна струна (котушка)

0000 930 2640 2,4 41,0

0000 930 2641 2,4 83,0

0000 930 2612 2,4 253,0

0000 930 2613 2,4 420,0

0000 930 2642 2,7 32,0

0000 930 2643 2,7 65,0

0000 930 2616 2,7 208,0

0000 930 2617 2,7 347,0

0000 930 2644 3,0 53,0

0000 930 2619 3,0 162,0

0000 930 2620 3,0 271,0

0000 930 2645 3,3 38,0

0000 930 2622 3,3 137,0

0000 930 2623 3,3 228,0

П'ятикутна косильна струна (котушка)

0000 930 3340 2,4 48,0

0000 930 3341 2,4 97,0

0000 930 3339 2,4 291,0

0000 930 3343 2,7 77,0

0000 930 3303 2,7 215,0

0000 930 3344 3,0 58,0

0000 930 3305 3,0 203,0

0000 930 3306 3,0 339,0

Струни для 

косильної 

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
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⑤ Допускається лише для FS з дворучною рукояткою
⑥ Допускається лише з обмежувачем, див. сторінку 107
⑦  HP = High-Performance 20% більше продуктивності

 Рекомендується F = Кількість пелюсток ① Допускається лише із захистом ③ без ефекту центрифуги
 Може бути комбінованим Z = Кількість зубців ②  для великого навантаження, 

тривалий термін служби
④  Допускається лише із захистом 

для ножа-подрібнювача– Не допускається
   Продаж залишків!
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Ніж для трави ①

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) ② 4001 713 3806 – – – ⬤ – ⬤ – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤

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

250 мм (44 Z) ③ 4001 713 3811 – ⬤ ⬤ – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤
Ніж для заростей ①

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

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

305 мм „Spezial” (2 F) ② 4000 713 4103 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

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

350 мм „Spezial” (3 F) ② 4000 713 4100 – – – – – – – – – – – ⬤ – – –

Ніж-подрібнювач ④⑤   

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

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

Ріжуче полотно з гострокутовими зубцями ⑤⑥

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 зубцями⑤⑥

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

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

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

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

225 мм (22 Z) HP ⑦ 4110 713 4204 – – – – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

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

Ріжуче полотно, твердосплавне ⑤⑥

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

Порада експерта STIHL:

Каміння та гравій, що вилітають із-під косильної  

гарнітури, можуть створювати небезпеку під час 

роботи кущоріза у громадських місцях та в зелених 

зонах. Рішення від STIHL: Ніж для трави 250-44, що 

запобігає викиданню каміння, з сертифікатом KWF, 

дозволяє скоротити безпечну відстань до транспортних 

засобів та інших об'єктів до трьох метрів. Завдяки 

особливій формі ріжучих зубців ризик пошкоджень 

через викидання зведено до мінімуму. Як результат: 

вищій рівень безпеки, максимальний комфорт в  

експлуатації та помітний прогрес у роботі.

Металева косильна  

гарнітура
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① Переобладнання можливе лише в поєднанні із захисним кільцем 4128 717 2704 ③  Переобладнання можливе лише в поєднанні із захисним кільцем 
4147 717 2701② Підходить лише для FS з подвійною ручкою
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Універсальний захист для косильних головок і металевих ножів

4180 007 1028 420 / 260 – ⬤ ⬤ – – – –

Захист для металевих ножів

4863 710 8100 – / 260 – – – – – – ⬤

4144 710 8116 – / 230 ⬤ – – – – – –

4147 710 8101 – / 305 – – – ⬤ – – –

4148 710 8101 – / 350 – – – – – ⬤ –

4147 007 1017 ① – / 305 – – – – ⬤ – –

Захист для косильних головок і PolyCut

4144 710 8117 420 / – ⬤ – – – – – –

4147 710 8100 480 / – – – – ⬤ – ⬤ –

4863 710 8120 380 / – – – – – – – ⬤

4180 007 1030 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)  ②

4180 710 8201 – / 200 – ⬤ – – – – –

4147 007 1008 ③ – / 200 – – – ⬤ – – –

4147 007 1009 ③ – / 225 – – – ⬤ – – –

4147 710 8210 – / 200 – – – – ⬤ – –

4147 710 8211 – / 225 – – – – ⬤ – –

4148 710 8201 – / 225 – – – – – ⬤ –

Приладдя до  
косильної  
гарнітури
ƒ

•   Ножі і захист

•  Для різноманітних завдань 

Ручки для 

напилків
 

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

Артикул

0811 490 7860

Ручка для 

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

Артикул

0000 881 4503

Планка для  

розведення
Для ріжучого полотна з  
долотоподібними зубцями. 

Артикул

4020 893 5000

Напилок для 

заточування
Плоский напилок для 
ножів-подрібнювачів та 
ріжучих полотен із гостроку-
товими зубцями. 200 мм.

Артикул

0814 212 3310

Напилок для 

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

Артикул

0814 212 3000

Державка з 

круглим  

напилком
Для ріжучого полотна з  
долотоподібними зубцями.

Артикул

5605 750 4343

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

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

107

4

МОТОКОСИ ТА КУЩОРІЗИМОТОКОСИ ТА КУЩОРІЗИ106



ЗА ВАМИ ВИБІР. 
ЗА НАМИ  
широкий 
асортимент.
ƒ

110  Допомога у виборі 

газонокосарки

113 Роботи-косарки

116  Приладдя для  

косарок-роботів

119  Бензинові  

газонокосарки

126  Акумуляторні  

газонокосарки

128  Електричні  

газонокосарки

130  Приладдя для  

ручних косарок

137 Трактори-косарки

140  Приладдя для  

тракторів-косарок

145 Аератори для газонів

146  Приладдя для  

аераторів

5

КОСАРКИ-РОБОТИ, РУЧНІ КОСАРКИ, 
ТРАКТОРИ-КОСАРКИ ТА АЕРАТОРИ ДЛЯ ГАЗОНІВ

109



Поради з вибору  

газонокосарки. 

ƒ

Вибір газонокосарки — це перший і найважливіший 

крок на шляху до доглянутого газону. Висока якість, 

продумані деталі оснащення та привабливий дизайн 

поєднують всі наші моделі. Насправді, Вам потрібно 

дати відповідь лише на одне запитання: як саме Ви 

хочете косити свій газон? Автоматично, динамічно чи 

з комфортом? Що для Вас найважливіше — зручність, 

маневреність, потужність чи низький  рівень шуму?

Кожна газонокосарка має свої особливі характеристики. 

Цей розділ допоможе Вам вибрати газонокосарку, 

яка відповідатиме Вашим потребам чи вподобанням. 

Косарки-роботи

Ідеальний вибір для тих, хто прагне мати доглянутий газон без 
зайвого клопоту — косарка-робот iMOW®. Він доглядає ділянки 
малих, середніх і великих розмірів повністю автоматично, швидко, 
у безперервному режимі.

•   Повністю автоматичний догляд за газоном

•  Просте, інтуїтивно зрозуміле керування — також через додаток

• Просте, інтуїтивно зрозуміле керування – а для моделей  
роботів iMOW® C також через додаток

Трактори-косарки

Трактор-косарка дозволяє швидко, зручно та надзвичайно  
комфортно косити газони великої площі.

• Висока продуктивність косіння завдяки великій ширині  
скошування

• Економія часу та сил

• Ергономічна панель управління

Ручні газонокосарки

Ручні газонокосарки призначені для активного косіння малих, 
середніх і великих ділянок.  
Залежно від площі й бажаного типу двигуна ми пропонуємо  
бензинові, акумуляторні та електричні моделі. 

Бензинові газонокосарки

Переваги бензинових газонокосарок проявляються, коли мова йде 
про продуктивність і площу косіння.

•   Потужні бензинові двигуни для довготривалого косіння —  
передусім на великих площах

• Не залежать від електромережі

•  Доступні також моделі для професійного використання: 7-а  
серія і RM 4 RTP

Акумуляторні газонокосарки

Для тих, хто не хоче обмежувати себе довжиною кабелю та не 
любить зайвого шуму.

• Не обмежені електрокабелем

• Безшумні й потужні завдяки літій-іонним акумуляторам STIHL

•  Маневрені та зручні в керуванні

Електричні газонокосарки

Електричні газонокосарки косять тихо й без шкідливих викидів, не 
турбуючи при цьому своїм шумом сусідів.

• Надзвичайно тиха робота

•  Невибагливі в сервісному обслуговуванні

• Легкі та компактні
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P = збільшена ємність акумулятора
① Пояснення символів дивіться на сторінці 331
② Вага з акумулятором

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 сторінц 330 та на сайті www.stihl.UA.

робот-газонокосарка 
в деталях 
ƒ

02  Ніж, який не  

потребує  

обслуговування

01 Впевнений рух вперед

06 віддалене керування

07 Автоматичне косіння

03 Підвищена  

прохідність 

04 Оптимальна 

швидкість

05 всі налаштування  

в полі зору

Технології

01  РУХЛИВА ЧАСТИНА КОРПУСУ З ДАТЧИКАМИ 
Міцний корпус захищає косарку-робота iMow від погодних 
умов і перешкод. Вбудовані датчики реєструють контакт з 
об’єктом і допомагають iMow шукати новий шлях.

02  НІЖ ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ  
Міцний ніж для мульчування із загостреним з обох боків 
лезом автоматично змінює напрямок обертання після кожної 
зупинки ножа. Завдяки цьому ніж зношується рівномірно та 
тривалий час залишається гострим. 

03  МАКСИМАЛЬНИЙ НАХИЛ 
   Косарки модельного ряду RMI 6 долають нерівні поверхні з 
підйомами до 45 %.

04  АДАПТАЦІЯ ШВИДКОСТІ НА СХИЛАХ 

ADAPTIVE SLOPE SPEED 
Завдяки датчику нахилу робот iMow самостійно й автоматично 
регулює швидкість на нерівній місцевості.

Комфорт

05  ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ 
Має вбудований дисплей для програмування та індикації відо-
мостей про пристрій. У косарках-роботах серії RMI 6 дисплей 
є знімним, також iMOW® можна керувати вручну.

06  КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК 
Передбачено у моделях косарок-роботів iMOW® із позначкою 
"С" у назві моделі через додаток iMow App. Керування інту-
їтивно зрозуміле та виконується зі смартфона або планшета. 
Завдяки цьому косіння газону стає ще зручнішим! 

07   ДИНАМІЧНИЙ ПЛАН КОСІННЯ 
   За допомогою інтерактивного плану косіння можна для  
кожного дня вказати часові проміжки, коли косарка-робот 
iMOW® має бути в роботі. Протягом цього активного часу 
робот iMow самостійно знаходить час для косіння газону з 
оптимальним результатом.

роботи- 
газонокосарки
ƒ

•  Повністю автоматичний догляд за  
газоном

•  Інтуїтивно зрозуміле керування —  
також через додаток

•  Робота незалежно від погодних умов  
за гнучким графіком

Rmi 422 P
 ①

до 1 700 м2 

Повністю автоматична косарка-робот для догляду за газонами 
середнього розміру. Одночасно косить, подрібнює й підживлює 
газон як мульчувальна косарка. Акумулятор ємністю 80 Вт·год, 
ширина скошування 20 см, вага 10 кг ②.

Артикул 6301 011 1438

Rmi 632 P
 ①

до 3000 m2

Повністю автоматична косарка-робот для догляду за великими  
газонами. Одночасно косить, подрібнює й підживлює його, як 
мульчувальна косарка. Акумулятор ємністю 194 Вт·год,  ширина 
скошування 28 см, вага 14 кг ②.

Артикул 6309 011 1478

КОСАРКИ-РОБОТИ, РУЧНІ КОСАРКИ,  
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C = із системою зв’язку та GPS-навігацією (2G) ① Пояснення символів дивіться на сторінці 331
P = збільшена ємність акумулятора ② Вага з акумулятором

Rmi 632 PC
 ①

до 5000 m2 • Керування через додаток

Повністю автоматична косарка-робот для великих газонів площею 
до 3 000 м2. Одночасно косить, подрібнює й підживлює газон як 
мульчувальна косарка. Комплект поставки: зарядна станція, 4  
кілочки, iMOW® Ruler (інструмент для прокладення периметраль-
ного проводу). Ємність акумулятора 130 Вт·год, ширина скошування 
28 см, вага 14 кг ②.

Артикул 6309 011 1485

Для установки потрібен 

монтажний набір.  

потрібне приладдя 

МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 116

 

       

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

За допомогою додатку iMOW® App догляд за газоном  

перетвориться у найпростішу справу.

Додаток iMOW® App перетворює косарку-робот iMOW® на  
автономну систему розумного дому. Через нього ви отримає 
доступ до будь-якої моделі iMOW® з позначкою "С" з планшету 
або смартфону, незалежно від вашого місцезнаходження. При 
цьому, завдяки інтуїтивно скомпонованому інтерфейсу, ви зможете 
в реальному часі ознайомитись з усіма важливими функціями та 
характеристиками косарок-роботів та здійснювати індивідуальні 
налаштування.
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①  За ідеальних умов (без перешкод, нестандартних форм і нерівних  
поверхонь), у розрахунку на вказану максимальну площу

④  Не стосується Директиви щодо емісії шуму 2000/14/EC,  
фактор небезпеки KwA 2 дБ[A] відповідно до Директиви 2006/42/ECRS

② Вага з акумулятором ⑤  Не стосується Директиви щодо емісії шуму 2000/14/EC,  
фактор небезпеки KwA 3 дБ[A] відповідно до Директиви 2006/42/ECRS③ Фактори небезпеки KwA/KpA відповідно до Директиви 2006/42/ECRS 

 Серійно
C = із системою зв’язку та GPS-навігацією (2G)
P = збільшена ємність акумулятора

Приладдя для  
косарок- 
роботів
ƒ

• Для монтажу

• Для захисту

• Ніж для мульчування

• Колеса

Монтажний 

набір S
Склад: обмежувальний дріт 
Ø 3,4 мм, 150 м (моток), 150 
фіксуючих цвяхів, 3 з'єднання 
для дроту

Артикул

6909 007 1053

Монтажний 

набір L
Склад: обмежувальний дріт 
Ø 3,4 мм, 2х200 м (моток), 
375 фіксуючих цвяхів, 7 
з'єднань для дроту

Артикул

6909 007 1054

Обмежуваль-

ний дріт
Дріт для обмеження зони 
косіння.

ARB 151 

150 м (моток), Ø 2,3 мм, для загальної 

довжини периметру до 650 м

Артикул

0000 400 8631

ARB 501 

500 м (моток), Ø 3,4 мм, для загальної 

довжини периметру до 850 м

Артикул

0000 400 8626

Зарядна 

станція
Додаткову зарядну станцію 
для заряджання акумуляторів 
можна розмістити як на 
газоні, так і за його межами.

ADO 401 

для модельного ряду RMI 4

Артикул

6909 430 9620

ADO 601  

для модельного ряду RMI 6

Артикул

6909 430 9625

AIP 602
Дах від сонця Protect для 
зарядної станції як опціо-
нальний захист косарки- 
робота від сонячних  
променів та забруднення.

Артикул

6909 780 5401

ADV 010
З'єднання для обмежуваль-
ного дроту, упаковка 10 шт.

Артикул

6909 007 1091

AVS 100
Важкі передні колеса для 
особливо нерівної поверхні.

Артикул

6909 007 1052

AVS 100
Бокс для зберігання 
косарок-роботів iMOW®, 
в стосах по 5 шт.

Артикул

6909 900 3901

Тягові колеса
Ведуче колесо для кращої 
прохідності, 2 штуки.

ART 220  

для модельного ряду RMI 4

Артикул

6909 700 0425

ART 240  

для модельного ряду RMI 6

Артикул

6909 700 0412

AFN 075
Фіксуючі цвяхи з полімеру 
для прокладання обмежу-
вального дроту, упаковка 
75 шт.

Артикул

6301 007 1011

ALM 030
Довгий ніж (30 см), підхо-
дить для модельного ряду 
RMI 6.

Артикул

6909 007 1022
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Косарки-роботи

RMI 422 P ④ 6301 011 1438 1.500 40 20
20 – 60 

(регульована)
25 60 4.450 Літій-іонний 9,0 60 49 2 62 ⬤ ⬤ – – ⬤ ⬤

RMI 632 P ⑤ 6309 011 1478 4.000 45 28
20 – 60 

(регульована)
40 185 3.150 Літій-іонний 14,0 59 48 3 62 ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

RMI 632 PC ⑤ 6309 011 1485 5.000 45 28
20 – 60 

(регульована)
50 185 3.150 Літій-іонний 14,0 59 48 3 62 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
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T = 1-ходовий привід коліс
① nВага-нетто без палива

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінц 330 та на сайті www.stihl.UA.

Технології

01  ПРЯМИЙ ПРИВІД 
Прямий привід двигуна гарантує ефективне використання 
енергії, а також більшу площу викошування на  одній зарядці 
акумулятора.

02  НІЖ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФОРМИ 
Ніж спеціальної аеродинамічної форми нагнітає лише таку 
кількість повітря, яка потрібна. Завдяки мінімальному опору 
збільшується час роботи акумулятора.  Спеціальна зона  
деформації ножа захищає колінчастий вал від пошкоджень.

03  ЕКО-РЕЖИМ 
   З активованим Еко-режимом косарка автоматично зменшує 
кількість обертів двигуна до досягнення необхідної потужнос-
ті. Таким чином акумуляторна газонокосарка STIHL споживає 
дуже мало енергії й обробляє  ділянки великої площі на одно-
му заряді акумулятора.

04  ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

ВИСОТИ СКОШУВАННЯ 
Центральний механізм регулювання висоти скошування має 
багато рівнів налаштування та легкий хід завдяки пружинному 
підсиленню. Актуальний рівень відображається на шкалі.

Комфорт

05   ЗРУЧНА ОДНОСТОРОННЯ РУЧКА КЕРУВАННЯ 
Спрощує знімання та навішування кошика для трави та має 
декілька положень налаштування ручки по висоті. До того ж 
косарку можна компактно транспортувати й зберігати. Ручка 
керування регулюється без інструментів відповідно до зросту 
користувача.

06  КОШИК ДЛЯ ТРАВИ З ІНДИКАТОРОМ РІВНЯ 

 ЗАПОВНЕННЯ 
Верхня кришка кошика відкривається на 180°, що забезпечує 
його зручне очищення від трави. Завдяки боковим вентиля-
ційним отворам спрямованим вниз, трава й дрібні часточки 
видуваються на ґрунт. Індикатор рівня наповнення підкаже, 
коли буде потрібно очистити  кошик.  

газонокосарки в  
деталях 
ƒ

04  Зручне  

налаштування

06  Просте  

використання

05 Комфортне керування

03 Економна експлуатація

01 Ефективний привід

02 якісне 

скошування

Бензинові  
газонокосарки 
серії 2
ƒ

•  Для побутового використання

• Практичні косарки для ділянок  
середньої площі

• Висока продуктивність косіння

• Ефективні бензинові двигуни

• Проста й надійна конструкція

RM 248 T
140 см3 • 2,1 кВт / 2,8 к.с. • 27,0 кг ①

Маневрена бензинова газонокосарка, із шириною скошування 46 
см, для газонів середнього розміру. Центральний механізм регу-
лювання висоти скошування, відкидна ручка й 1-ходовий привід 
коліс для комфортної роботи. В комплекті з кошиком для трави на 
55 літрів.

Артикул 6350 011 3433

Інші модифікації: RM 248 
дивіться в таблиці на сторінці 132

RM 253 T
150 см3 • 2,2 кВт / 3,0 к.с. • 28,0 кг ①

Маневрена бензинова газонокосарка, із шириною скошування  
51 см, для середніх та великих за площею газонів. Центральний  
механізм регулювання висоти скошування, відкидна ручка й  
1-ходовий привід коліс для комфортної роботи. В комплекті з  
кошиком для трави на 55 літрів.

Артикул 6371 011 3418

Інші модифікації: RM 253 
дивіться в таблиці на сторінці 132

Необхідне приладдя
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C = оснащення класу «комфорт»
P = збільшена ємність акумулятора
T = 1-ходовий привід коліс
X = модель економ-класу
① Вага-нетто без палива

Бензинові  
газонокосарки 
серії 4
ƒ

•  Для вибагливих приватних користувачів

• Для середніх та великих за площею 
газонів

•  Із шириною скошування 41 і 46 см

•  Потужні двигуни

• Корпус із довговічного полімеру

RM 443 T
140 см3 • 2,1 кВт / 2,8 к.с. • 25,0 кг ①

Компактна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 
41 см, для газонів середнього розміру. Центральний механізм 
регулювання висоти скошування, ручка з м’яким покриттям, 
фіксатор Quick-Fix, легкохідні колеса та 1-ходовий привід коліс для 
комфортної роботи. У комплекті з відкидним кошиком для трави на 
55 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул 6338 011 3415

Інші модифікації: RM 443 
дивіться в таблиці на сторінці 132

RM 448 TC
140 см3 • 2,1 кВт / 2,8 к.с. • 27,0 кг ①

Міцна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 46 см, 
для газонів середнього розміру. Центральний механізм регулю-
вання висоти скошування, зручна одностороння ручка керування з 
регулюванням висоти в 2-х положеннях, системою легкого запуску 
ReadyStart. В комплекті з кошиком для трави на 55 л з індикатором 
рівня заповнення.

Артикул 6358 011 3421

RM 448 T
150 см3 • 2,2 кВт / 3,0 к.с. • 27,0 кг ①

Міцна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 46 см, 
для газонів середнього розміру. Центральний механізм регулю-
вання висоти скошування, відкидна ручка з м’яким покриттям, 
фіксатор ручки керування Quick-Fix й 1-ходовий привід коліс коліс 
для комфортної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 55 л з 
індикатором рівня заповнення.

Артикул 6358 011 3411

Інші модифікації: RM 448 TX 
дивіться в таблиці на сторінці 132
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E = електростартер T = 1-ходовий привід коліс
M = мульчування V = привод Vario
R =  ролик для укладання трави  

(замість задніх коліс)
① Вага-нетто без палива

Бензинові  
газонокосарки 
серії 5
ƒ

• Для вибагливих користувачів

• Для косіння великих ділянок

• Компактні та потужні

•  Із 1-ступеневим або  
Vario-приводом коліс

• Також може постачатися з  
електрозапуском 

• Корпус із особливо ударостійкого  
полімеру

Бензинові  
газонокосарки 
серії 6
ƒ

• Для вибагливих користувачів,  
професійного догляду за ландшафтом 

•  Для косіння великих за площею газонів

•  Режими косіння 3-в-1: для скошування, 
мульчування й збирання

• Потужні двигуни

•  Корпус із міцного алюмінію

RM 545 T
163 см3 • 2,4 кВт / 3,3 к.с. • 29,0 кг ①

Компактна, міцна й потужна бензинова газонокосарка, із шириною 
скошування 43 см, для газонів середнього розміру. Центральний 
механізм регулювання висоти скошування, відкидна ручка з 
регулюванням висоти в 3-х положеннях і 1-ходовий привід  коліс 
для ефективної та комфортної роботи. У комплекті з кошиком для 
трави на 60 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул 6340 011 3407

Інші модифікації: RM 545 
дивіться в таблиці на сторінці 132

RM 650 T
173 см3 • 2,6 кВт / 3,5 к.с. • 45,0 кг ①

Потужна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 48 см, 
для газонів великого розміру. Оснащена мульчувальним ножем 
для скошування, збирання й мульчування. Центральний механізм 
регулювання висоти скошування, зручна одностороння ручка керу-
вання з м’яким покриттям, 1-ходовий привід коліс для комфортної 
та ефективної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 70 л з 
індикатором рівня заповнення.

Артикул 6364 011 3441

RM 650 V
163 см3 • 2,6 кВт / 3,5 к.с. • 43,0 кг ①

Потужна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 48 см, 
для газонів великого розміру. Оснащена мульчувальним ножем 
для скошування, збирання й мульчування. Центральний механізм 
регулювання висоти скошування, зручна одностороння ручка 
керування з м’яким покриттям і привід коліс Vario для комфортної 
та ефективної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 70 л з 
індикатором рівня заповнення.

Артикул 6364 011 3401

RM 545 VE
163 см3 • 2,6 кВт / 3,5 к.с. • 31,0 кг ①

Компактна, міцна й потужна бензинова газонокосарка, із 
шириною скошування 43 см, для газонів середнього розміру. 
Центральний механізм регулювання висоти скошування, відкидна 
ручка з  регулюванням висоти в 3-х положеннях і привід коліс 
Vario для  ефективної та комфортної роботи. Двигун із функцією 
 електростартера. У комплекті з кошиком для трави на 60 л з  
індикатором рівня заповнення.

Артикул 6340 011 3427

Інші модифікації: RM 545 VM, RM 545 VR 
дивіться в таблиці на сторінці 132
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R = мульчувальна косарка
T = 1-ходовий привід коліс

S = гальмівна муфта ножа (ВВС)
V = привід Vario
① Вага-нетто без палива

RM 655 VS
161 см3 • 2,5 кВт / 3,4 к.с. • 49,0 кг ①

Потужна бензинова газонокосарка, із шириною скошування 53 см, 
для газонів великої площі. Оснащена мульчувальним ножем для 
скошування, збирання й мульчування. Гальмівна муфта ножа (ВВС), 
центральний механізм регулювання висоти скошування, зручна 
одностороння ручка керування з м’яким покриттям і привід коліс 
Vario для комфортної та ефективної роботи. У комплекті з кошиком 
для трави на 70 л з індикатором рівня  заповнення.

Артикул 6374 011 3411

Інші модифікації: RM 655 V 
дивіться в таблиці на сторінці 132

Бензинові  
газонокосарки 
серії R
ƒ

•  Для швидкого та ефективного догляду 
за газоном

•  Для косіння в режимі мульчування, 
з боковим викидом або скошування 
високої трави

•  Міцні газонокосарки з великою  
шириною скошування

RM 2 R
140 см3 • 2,1 кВт / 2,8 к.с. • 22,0 кг ①

Маневрена, бензинова мульчувальна косарка із шириною скошу-
вання 46 см, для газонів середнього розміру. Осьовий механізм 
налаштування висоти скошування, міцний корпус із листової сталі. 
Зручне транспортування та компактне зберігання завдяки фіксаторам 
ручки QuickFix. 

Артикул 6357 011 3405

RM 3 RT
163 см3 • 2,4 кВт / 3,3 к.с. • 30,0 кг ①

Дуже маневрена мульчувальна косарка з боковим викидом і 
шириною скошування 48 см, для газонів великої площі. Триколісна 
конструкція з поворотним переднім колесом. Регулювання висоти 
скошування для кожного колеса спереду, осьове ззаду. Ручка з 
м'яким покриттям SoftTouch і 1-ходовий привод коліс для комфортної 
роботи.

Артикул 6361 011 3415

Підібрати необхідні  

паливно-мастильні  

матеріали
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① Вага без акумулятора
②   Пояснення символів дивіться на сторінці 331

C = оснащення класу «комфорт»
T = 1-ходовий привід

Акумуляторні 
газонокосарки
ƒ

•  Для приватних користувачів і фахівців 
з ландшафтного дизайну

•   Безшумна робота без вихлопних газів 
завдяки літій-іонним акумуляторам 
STIHL

• Дуже маневрені та легкі в керуванні

•  Зручний догляд за газоном

RMA 235
 ②   

36 В • 14,0 кг ①

Легка та маневрена акумуляторна модель з шириною скошування 
33 см для невеликих за площею газонів. З автоматичним регулю-
ванням обертів та ножем з оптимізованим повітряним потоком 
для більшої тривалості роботи. Центральне регулювання висоти 
скошування. Відкидна ручка керування регулюється в 2-х положеннях. 
Кошик для трави об'ємом 30 л, з індикатором заповнення.  

RMA 235 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6311 011 1411

RMA 235 КОМПЛЕКТ З AK 20 ТА AL 101

Артикул 6311 200 0006

RMA 339
 ②   

36 В • 14,0 кг ①

Легка та маневрена акумуляторна модель з шириною скошу-
вання 37 см, для газонів від невеликих до середніх за площею. З 
автоматичним регулюванням обертів та ножем з оптимізованим 
повітряним потоком для більшої тривалості роботи. Центральне 
регулювання висоти скошування, зручна відкидна одностороння 
ручка керування налаштовується по висоті. Кошик для трави об'ємом 
40 л, з індикатором заповнення. 

RMA 339 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6320 011 1415

RMA 339 КОМПЛЕКТ З AK 30 ТА AL 101

Артикул 6320 011 1441

Інформацію про час 

заряджання акумуля-

торів, час та обсяг  

робіт на одному заряді

МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 34

RMA 448 TC
  ②

36 В • 23,0 кг ①

Потужна професійна акумуляторна газонокосарка, із шириною 
скошування 46 см, для середніх за площею газонів. З автоматичним 
регулюванням кількості обертів і ножами спеціальної форми для 
тривалої експлуатації. Центральний механізм регулювання висоти 
скошування, можливість підключення приводу коліс і зручна 
відкидна одностороння ручка керування з регулюванням по висоті 
для комфортної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 55 л з 
індикатором рівня заповнення. 

RMA 448 TC БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6358 011 1420

RMA 443
  ②

36 В • 20,0 кг ①

Потужна професійна акумуляторна газонокосарка, із шириною 
скошування 46 см, для середніх за площею газонів. З автоматичним 
регулюванням кількості обертів і ножами спеціальної форми для 
тривалої експлуатації. Центральний механізм регулювання висоти 
скошування, можливість підключення приводу коліс і зручна 
відкидна одностороння ручка керування з регулюванням по висоті 
для комфортної роботи. У комплекті з кошиком для трави на 55 л з 
індикатором рівня заповнення.

RMA 443 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6338 011 1401
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① Вага без акумулятора
②   Пояснення символів дивіться на сторінці 331
R = мульчувальна косарка
T = 1-ходовий привід
V = привід Vario

Приладдя: 

Подвійний 

адаптер 

підключення 

акумулятора 

ADA 700

Дивіться  

сторінку 131

NEW

RMA 765 V
  ②  

36 В • 44,0 кг ①

Потужна професійна акумуляторна газонокосарка з шириною 
скошування 63 см та 2-ножовим косильним механізмом для газонів 
великої площі. Оснащена ножами з оптимізованим повітряним 
потоком для більшої тривалості роботи. Регулювання висоти 
скошування для кожного колеса, функція повороту передніх 
коліс, електричний привід коліс Vario, а також зручна відкидна 
одностороння ручка керування, що налаштовується по висоті, для 
зручної роботи. У комплект входить кошик для трави об'ємом 80 л, 
з індикатором рівня заповнення. 

RMA 765 V БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6392 011 1400

RMA 2 RT
 ②  

36 В • 23,0 кг ①

Легка й маневрена акумуляторна мульчувальна косарка, із шириною 
скошування 46 см, для газонів середнього розміру. Осьовий  
механізм регулювання висоти скошування, можливість підключення 
переднього приводу коліс,  фіксатор Quick-Fix і відкидна ручка для 
зручної роботи.  

RMA 2 RT БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 6357 011 1400

Електричні га-
зонокосарки
ƒ

•  Для приватних користувачів

•  Для догляду за газонами маленького  
та середнього розміру

•  Ефективні електродвигуни

• Безшумна експлуатація

•  Легкі та компактні 

RME 235
1,2 кВт • 13,0 кг

Легка, компактна електрична газонокосарка, із шириною 
скошування 33 см, для маленьких газонів. Центральний механізм 
регулювання висоти скошування й відкидна ручка з регулюванням 
висоти в 2-х положеннях для комфортного керування. У комплекті 
з кошиком для трави на 30 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул 6311 011 2413

RME 443
1,5 кВт • 22,0 кг

Потужна електрична газонокосарка, із шириною скошування 41 см, 
для газонів маленького й середнього розміру. Центральний меха-
нізм регулювання висоти скошування,  ручка керування з фіксато-
рами QuickFix складається швидко і без додаткового інструменту, 
а для комфортного керування регулюється по висоті. У комплекті з 
кошиком для трави на 55 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул 6338 011 2405

RME 339
1,2 кВт • 15,0 кг

Легка, компактна електрична газонокосарка, із шириною скошу-
вання 37 см, для невеликих газонів. Центральний механізм регу-
лювання висоти скошування, ручка керування налаштовується по 
висоті в 2-х положеннях для комфортного керування. У комплекті з 
кошиком для трави на 40 л з індикатором рівня заповнення.

Артикул 6320 011 2405

RME 545
1,6 кВт • 32,0 кг

Потужна електрична газонокосарка, із шириною скошування 
43 см, для газонів середнього розміру. Центральний механізм 
регулювання висоти скошування, відкидна ручка з регулюванням 
висоти в 3-х положеннях. У комплекті з кошиком для трави на 60 л 
з індикатором рівня заповнення. 

Артикул 6340 011 2410
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Приладдя для 
ручних 
косарок
ƒ

• Набори додаткового приладдя для 
мульчування й збирання скошеної 
трави

•   Додаткове оснащення для роботи  
газонокосаркою

• Захисні пристрої

Комплект 

для мульчу-

вання
Комплект з ножем для  
мульчування й заглушкою.

AMK 039 

для моделей із шириною  

скошування 37 см

Артикул

6909 007 1081

AMK 043 

для моделей із шириною  

скошування 41 см

Артикул

6909 007 1032

AMK 045 

для моделей 5-ї серії із шириною 

скошування 43 см  

(окрім RM 545 VR) 

Артикул

6909 007 1047

AMK 048 

для моделей із шириною  

скошування 46 см  

(окрім 2-ї серії)

Артикул

6909 007 1033

AMK 056 

для моделей із бензиновим 

двигуном, 7-ї серії, із шириною 

скошування 54 см

Артикул

6909 007 1024

NEW 

AMK 065 

для RMA 765 V

Артикул

6909 007 1063

Додаткове 

приладдя 

для вловлю-

вання трави 

Catching-Kit
Додаткове приладдя для 
газонокосарок серії 6 із 
шириною скошування 48 см 
для покращення захвату 
трави. 

ACK 050 

ширина скошування 48 см для 

моделей 6-ї серії

Артикул

6909 007 1036

ACK 055 

ширина скошування 53 см для 

моделей 6-ї серіїie

Артикул

6909 007 1037

Клиноремін-

ний шків
Клиноремінний шків для 
зменшення швидкості на 
0,5 км/год.

AAL 050 

для моделі RM 4 RT

Артикул

6909 700 2501

AAL 050 P 

для моделі RM 4 RTP

Артикул

6909 700 2506

AGS 700
Захист корпусу повітряного 
фільтра, для всіх моделей 7-ї 
серії із шириною скошування 
54 см, а також для моделі 
RM 655 YS.

Артикул

6909 700 8101

ADC 048
Дисковий ніж з 4 рухливими 
ножами (Ø 48 см), підходить 
для моделей RM 3 RTX  
і RM 3 RT.

Артикул

6909 700 5107

NEW

ADA 700
Подвійний адаптер під-
ключення акумулятора для 
використання двох акуму-
ляторів AP, для RMA 765 V. 
Акумулятори AP не входять 
у комплект постачання.

Артикул

6909 400 9401
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X = модель економ-класу ① Вага-нетто без палива
② Фактори небезпеки KpA/K відповідно до Директиви 2006/42/ECRS

 Серійно Типи двигунів Назви моделей
  Оснащується  
додатково (приладдя)

B&S = Briggs&Stratton C = оснащення класу «комфорт» S = гальмівна муфта ножа (ВВС)
RS = ReadyStart E = електростартер T = 1-ходовий привід коліс
SC = SmartChoke M = мульчування V = привід коліс Vario
OHV/DOV = верхнє розташування клапанів
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Бензинові газонокосарки

RM 248 6350 011 3424 1.200 46 25 – 75 (7-ступеневе, центральне) – 55 – STIHL EVC 200 139 2,1 / 2,8 2.900 26,0 96 83 2 4,00 2,00 – – ⬤ ⬤ – –

RM 248 T 6350 011 3433 1.200 46 25 – 75 (7-ступеневе, центральне) – 55 T/3,7 B&S серія 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.900 27,0 96 82 1 4,85 2,43 – – ⬤ ⬤ – –

RM 253 6371 011 3408 1.800 51 25 – 75 (7-ступеневе, центральне) – 55 – B&S серія 625 E OHV RS 150 2,2 / 3,0 2.800 26,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤ ⬤ – –

RM 253 T 6371 011 3418 1.800 51 25 – 75 (7-ступеневе, центральне) – 55 T/3,7 B&S серія 625 E OHV RS 150 2,2 / 3,0 2.800 28,0 98 85 2 5,00 2,50 – – ⬤ ⬤ – –

RM 443 6338 011 3405 1.200 41 25 – 75 (6-ступеневе, центральне) 55 – B&S серія 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 23,0 94 81 2 4,10 2,05 – ⬤ ⬤ ⬤ – –

RM 443 T 6338 011 3415 1.200 41 25 – 75 (6-ступеневе, центральне) 55 T/3,5 B&S серія 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 25,0 94 81 2 4,10 2,05 – ⬤ ⬤ ⬤ – –

RM 448 TC 6358 011 3421 1.200 46 25 – 75 (6-ступеневе, центральне) 55 T/3,5 B&S, серія 575, EX OHV RS 140 2,1/2,8 2.800 27,0 96 83 2 3,50 1,75 ⬤ ⬤ ⬤ – – –

RM 448 TX 6358 011 3431 1.200 46 25 – 75 (6-ступеневе, центральне) 55 T/3,5 B&S серія 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 26,0 96 83 2 4,10 2,05 – ⬤ ⬤ ⬤ – –

RM 448 T 6358 011 3411 1.200 41 25 – 75 (6-ступеневе, центральне) 55 T/3,5 B&S серія 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.800 26,0 96 83 2 3,90 1,95 – ⬤ ⬤ ⬤ – –

RM 545 6340 011 3402 1.200 43 25 – 80 (7-ступеневе, центральне) 60 – B&S серія 650 EXi OHV RS 163 2,4 / 3,3 2.800 27,0 95 82 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ – – –

RM 545 T 6340 011 3407 1.200 43 25 – 80 (7-ступеневе, центральне) 60 T/3,6 B&S серія 650 EXi OHV RS 163 2,4 / 3,3 2.800 29,0 95 82 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ – – –

RM 545 VM 6340 011 3432 1.200 43 25 – 80 (7-ступеневе, центральне) ⬤ 60 В/2,2 – 3,8 B&S серія 650 EXi OHV RS 163 2,4 / 3,3 2.800 30,0 95 82 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ – ⬤ –

RM 545 VR 6340 011 3462 1.200 43 25 – 80 (7-ступеневе, центральне) – 60 В/2,2 – 4,0 B&S серія 650 EXi OHV RS 163 2,4 / 3,3 2.800 30,0 95 82 2 4,20 2,10 – ⬤ ⬤ – ⬤ –

RM 545 VE 6340 011 3427 1.200 43 25 – 80 (7-ступеневе, центральне) 60 В/2,2 – 3,8 B&S серія 675 InStart OHV 163 2,6 / 3,5 2.800 31,0 96 83 2 4,80 2,40 – ⬤ ⬤ – – –

RM 650 T 6364 011 3441 2.000 48 25 – 85 (7-ступеневе, центральне) ⬤ 70 T/3,5 Kohler серія HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 45,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RM 650 V 6364 011 3401 2.000 48 25 – 85 (7-ступеневе, центральне) ⬤ 70 В/2,6 – 4,6 Kohler серія HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 95 81 2 3,40 1,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RM 655 V 6374 011 3401 2.500 53 25 – 85 (7-ступеневе, центральне) ⬤ 70 В/2,6 – 4,6 Kohler серія HD 775 OHV SC 173 2,6 / 3,5 2.800 46,0 98 84 2 3,40 1,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RM 655 VS 6374 011 3411 2.500 53 25 – 85 (7-ступеневе, центральне) ⬤ 70 В/2,6 – 4,6 B&S серія 750 DOV RS 161 2,5 / 3,4 2.800 49,0 98 84 2 3,00 1,50 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

RM 2 R 6357 011 3405 1.500 46 28 – 85 (4-ступеневе, осьове) ⬤ – – B&S серія 550 EX OHV RS 140 2,1 / 2,8 2.900 22,0 94 81 2 7,00 2,80 – – – – – –

RM 3 RT 6361 011 3415 2.000 48
25 – 80 (5-ступеневе, осьове, 

колесо) ⬤ – T/3,5 B&S серія 650 EXi OHV RS 163 2,4 / 3,3 2.800 30,0 96 82 2 4,80 2,40 – – – – – ⬤
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①  Розмір площі викошування на одній зарядці акумулятора за оптимальних умов. На 
можливий розмір площі викошування впливає не лише тип акумулятора, а й інші фактори, 
такі як особливості ділянки (наявність перешкод і геометрія), висота, щільність і вологість 
трави, темп роботи, мульчування тощо. Шляхом підзаряджання акумулятора під час роботи 
або використання кількох акумуляторів площу викошування можна збільшити

③ Вага без акумулятора
④ Вага з акумулятором, без зарядного пристрою
⑤  Фактори небезпеки KpA/K відповідно до  

Директиви 2006/42/ECRS
⑥ Еко-режим в моделі RMA 235 не вимикається

② Вага-нетто без палива

 Серійно Типи двигунів Назви моделей
  Оснащується  
додатково (приладдя) 

B&S = Briggs&Stratton C = оснащення класу «комфорт» T = 1-ходовий привід коліс
RS = ReadyStart V = привід коліс Vario
SC = SmartChoke
OHV/DOV = верхнє розташування клапанів
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Акумуляторні газонокосарки

RMA 235 6311 011 1410 – 33 25 – 65 (5-ступеневе, центральне) – 30 – Акумулятор AK – 3.400 14,0 ③ 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ ⑥ – ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 235 КОМПЛЕКТ 
із AK 20 + AL 101 

6311 200 0010 250 ① 33 25 – 65 (5-ступеневе, центральне) – 30 – Акумулятор AK – 3.400 15,2 ④ 89 76 2 1,80 0,90 ⬤ ⑥ – ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 339 6320 011 1415 – 37 30 – 70 (5-ступеневе, центральне) 40 – Акумулятор AK – 3.350 14,0 ③ 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 339 КОМПЛЕКТ 
із AK 30 + AL 101 

6320 011 1441 330 ① 37 30 – 70 (5-ступеневе, центральне) 40 – Акумулятор AK – 3.350 17,3 ④ 90 76 2 1,60 0,80 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 2 RT 6357 011 1400 – 37 28 – 85 (4-ступеневе, осьове) ⬤ – T/4,0 Акумулятор AP – 3.150 23,0 ③ 87 74 2 1,40 0,70 ⬤ – – – – ⬤

RMA 443 6338 011 1401 – 41 25 – 75 (6-ступеневе, центральне) 55 – Акумулятор AP – 3.150 20,0 ③ 92 78 2 1,80 0,90 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 448 TC 6358 011 1420 – 46 25 – 75 (6-ступеневе, центральне) 55 T/4,0 Акумулятор AP – 3.150 23,0 ③ 96 83 2 1,40 0,70 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –

RMA 765 V 6392 011 1400 – 63 25 – 100 (8-ступеневе, кожне колесо) 80 V/0-6 Акумулятор AP – 3.300 44,0 ③ 93 84 3 1,40 0,70 ⬤ ⬤ – – ⬤ –

Електричні газонокосарки

RME 235 6311 011 2410 300 33 25 – 65 (5-ступеневе, центральне) – 30 – – 1.200 3.200 13,0 93 79 2 1,40 0,70 – – ⬤ ⬤ – –

RME 339 6320 011 2405 500 37 30 – 70 (5-ступеневе, центральне) 40 – – 1.200 3.200 14,0 93 79  1 0,82 0,41 – – ⬤ ⬤ – –

RME 443 6338 011 2405 600 41 25 – 75 (6-ступеневе, центральне) 55 – – 1.500 2.900 20,0 96 82 2 1,40 0,70 – – ⬤ ⬤ – –

RME 545 6340 011 2410 800 43 25 – 80 (7-ступеневе, центральне) 60 – – 1.600 2.800 26,0 94 82 2 2,80 1,40 – – ⬤ ⬤ – –
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①  Вага-нетто без паливаБудь 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 сторінц 330 та на сайті www.stihl.ua.

Технології

01   СИНХРОНІЗОВАНИЙ КОСИЛЬНИЙ  

МЕХАНІЗМ 
  Два ножі синхронізованого косильного механізму розташовано 
під кутом 90 градусів. Завдяки синхронізації ножі працюють 
узгоджено, без зіткнень. В результаті чого забезпечується 
охайний та гарний малюнок на  газоні. 

02  ЕЛЕКТРОМАГНІТНА МУФТА НОЖА 
Ножі косильного механізму просто й легко вимикаються  
та вмикаються з панелі управління.

03  СИСТЕМА НАПРЯМНИХ ДЛЯ ТРАВИ 
Спеціальні напрямні, що знаходяться з обох боків косильного 
механізму, підбирають траву навіть по краях газону та направ-
ляють її до ножів.

Комфорт

04  ПРУЖИННЕ СИДІННЯ, ЩО РЕГУЛЮЄТЬСЯ 
Сидіння регулюється відповідно до зросту користувача. 
Індивідуальне налаштування відповідно до власного зросту 
здійснюється без використання інструментів

05  1-ПЕДАЛЬНИЙ ПРИВІД STIHL 
Дозволяє зручно змінювати напрямок руху ручним важелем 
перемикання передач переднього та заднього ходу, що 
значно спрощує маневрування. За допомогою зручної педалі 
можна легко змінювати швидкість від високої до повної зупинки. 
Для миттєвого зупинення служить окрема педаль гальма.

06  ЗРУЧНЕ ОЧИЩЕННЯ КОШИКА 
Великий кошик для трави очищується швидко та зручно завдяки 
формі ковша та важеля розташованого під правою рукою.

трактори-косарки в 
деталях 
ƒ

06 Зручне очищення  

кошика від трави

01 Рівномірне скошування

02  Легке підключення 

ножа

05 Інтуїтивне 

водіння

04 Комфортна робота

03 Напрямні для 

трави

Трактори- 
косарки  
серії T4
ƒ

• Для приватних користувачів і  
фахівців з ландшафтного дизайну

• Висока маневреність

• Компактний боковий викид —  
до моделі RT 4082

• Висока продуктивність косіння завдяки 
великій ширині скошування

RT 4082
452 см3 • 7,6 кВт / 10,3 к.с. • 202,0 кг ①

Маневрений і компактний трактор-косарка з високим рівнем  
комфорту пересування та керування. Для догляду за великими 
газонами із перешкодами, деревами, вузькими ділянками. З  
особливим 1-педальним приводом STIHL.

Артикул 6140 200 0004
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C = комфортна модель ①  Вага-нетто без палива
L =  оснащення класу «люкс»  

(наприклад, регулювальник  
швидкості)

Z = 2-циліндровий двигун B&S

Трактори- 
косарки  
серії T5
ƒ

• Для приватних користувачів  
і фахівців з ландшафтного дизайну

• Дуже висока продуктивність косіння 
завдяки великій ширині скошування

•  Із 1- або 2-циліндровим двигуном

•  Кошик для трави об’ємом до 350 л

Трактори- 
косарки  
серії T6
ƒ

•   Для вибагливих приватних користува-
чів і фахівців з ландшафтного дизайну

• Максимальна продуктивність косіння 
завдяки дуже великій ширині  
скошування

• Круїз-контроль — до моделі RT 6112 С

• Синхронізований косильний механізм

RT 5097 Z
656 см3 • 8,7 кВт / 11,8 к.с. • 236,0 кг ①

Потужний трактор-косарка з ергономічним оснащенням для 
комфортної роботи та керування. Для догляду за газонами великої 
площі. З 1-педальним рушійним приводом STIHL і кошиком для 
трави на 250 літрів.

Артикул 6160 200 0020

Інші модифікації: RT 5097 
дивіться в таблиці на сторінці 142

RT 6112 C
656 см3 • 8,7 кВт / 11,8 к.с. • 263,0 кг ①

Потужний трактор-косарка з неперевершеним рівнем комфорту 
пересування та керування. Для догляду за газонами дуже великої 
площі. З 1-педальним приводом STIHL і кошиком для трави на 
350 літрів.

Артикул 6170 200 0023

RT 6127 ZL
724 см3 • 14,7 кВт / 20,0 к.с. • 269,0 кг ①

Найпотужніший трактор-косарка з неперевершеним рівнем 
комфорту  пересування та керування. Для догляду за газонами 
максимально великої площі. З особливим 1-педальним рушійним 
приводом STIHL і кошиком для трави на 350 літрів.

Артикул 6170 200 0025

139

5

КОСАРКИ-РОБОТИ, РУЧНІ КОСАРКИ, 
ТРАКТОРИ-КОСАРКИ ТА АЕРАТОРИ ДЛЯ ГАЗОНІВ

КОСАРКИ-РОБОТИ, РУЧНІ КОСАРКИ, 
ТРАКТОРИ-КОСАРКИ ТА АЕРАТОРИ ДЛЯ ГАЗОНІВ

138



Приладдя для  
тракторів- 
косарок
ƒ

• Для додаткового оснащення під час 
догляду за газоном

• Для використання взимку

• Для захисту від погодних умов

Комплект 

для мульчу-

вання
З ножем для мульчування 
й заглушкою.

AMK 082 

ширина скошування 80 см для  

моделі RT 4082

Артикул

6907 007 1024

AMK 097 

ширина скошування 95 см для 

деяких моделей серії Т5

Артикул

6907 007 1029

AMK 097 S 

ширина скошування 95 см для 

деяких моделей серії Т4

Артикул

6907 007 1012

AMK 112 S 

ширина скошування 110 см для 

деяких моделей серії Т4

Артикул

6907 007 1014

AMK 127 

ширина скошування 110 см + 125 см 

для деяких моделей серії Т5 та усіх 

моделей серії Т6

Артикул

6907 007 1032

Ланцюги  

проти 

ковзання
Для впевненого просування 
по снігу.

ASK 016  

для 16-дюймових шин серії T4

Артикул

6907 730 3445

ASK 018 

для моделей RT 4097 S, RT 5097, 

RT 5097 C, RT 5097 Z та RT 5112 Z

Артикул

6907 730 3432

ASK 020 

для моделей RT 4112 SZ, RT 6112 ZL 

та RT 6127 ZL

Артикул

6907 730 3437

Снігоочис-

ний набір
Щит для очищення території 
від снігу, з простим і зручним 
налаштуванням щита по 
вертикалі та  горизонталі із 
сидіння.

ASP 100  

щит для очищення території від 

снігу, шириною 100 см, для моделі 

RT 4082

Артикул

6907 730 3012

ASP 125 

щит для очищення території від 

снігу, шириною 125 см, для серій T4 

(окрім RT 4082), T5 і T6

Артикул

6907 730 3018

Дефлектор
Для викидання назад  
скошеної трави.

ADF 400 

для моделі RT 4082

Артикул

6907 760 6926

ADF 500 

для серій T5 і T6

Артикул

6907 760 6931

Чохол
Для зберігання та як захист 
від пилу й погодних умов.

AAH 200  

для серії T4

Артикул

6907 900 3506

AAH 300 

для серій T5 і T6

Артикул

6907 700 2101

ADL 012
Діагностичний зарядний 
пристрій для всіх  
тракторів-косарок; для 
оптимального заряджання 
й відновлення акумуляторів 
12 В.

Артикул

6907 430 2507

APU 300
Причеп для перевезення 
вантажів у садку, може 
використовуватися як тачка. 
Об’єм 150 л

Артикул

6907 730 5003

ACB 010
Зарядний пристрій для всіх 
акумуляторів тракторів- 
косарок.

Артикул

6907 430 2520

AGW 098
Садовий ролик, шириною 
98 см, для всіх моделей 
тракторів-косарок.

Артикул

6907 760 3601

AAW 012
Акумулятор для використання 
в зимовий період для всіх 
тракторів-косарок.

Артикул

6907 400 1101

AST 062
Бампер для моделі  
RT 4097 SX.

Артикул

6907 760 7301
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① Вага-нетто без палива 
② Фактори небезпеки KpA/K відповідно до Директиви 2006/42/ECRS
③ Ці значення стосуються сидіння чи керма

 Серійно Типи двигунів Назви моделей
  Оснащується додатково  
(приладдя) 

B&S = Briggs&Stratton C =  оснащення класу «комфорт»  
(потужніший двигун)

Z = 2-циліндровий двигун B&S
OHV/DOV =  верхнє розташування 

клапанів L =  оснащення класу «люкс»  
(наприклад, регулювальник швидкості)
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Трактори-косарки

RT 4082 6140 200 0004 4.000 80 35 – 90 250 гідростатична 6 STIHL EVC 4000 452 7,6 / 10,3 2.700 213 x 90 x 118 202,0 100 86 2 0,60 / 3,00 0,30 / 1,50 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ –

RT 5097 6160 200 0018 6.000 95 30 – 100 250 гідростатична 9
B&S серія 3130  
PowerBuilt OHV

344 6,5 / 8,8 2.750 242 x 101 x 116 228,0 100 86 2 0,98 / 2,60 0,49 / 1,30 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ –

RT 5097 Z 6160 200 0020 6.000 95 30 – 100 250 гідростатична 9
B&S серія 7160  

Intek OHV (2-циліндровий)
656 8,7 / 11,8 2.750 242 x 101 x 116 236,0 100 86 2 0,98 / 2,20 0,49 / 1,10 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ –

RT 6112 C 6170 200 0023 8.000 110 30 – 100 350 гідростатична 9
B&S серія 4175  

Intek OHV
500 8,7 / 11,8 2.550 260 x 117 x 118 247,0 100 86 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

RT 6127 ZL 6170 200 0025 10.000 125 30 – 100 350 гідростатична 9
B&S серія 8240  

Intek OHV (2-циліндровий)
724 14,7 / 20,0 3.000 260 x 132 x 118 269,0 105 89 2 0,50 / 4,40 0,25 / 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

КОСАРКИ-РОБОТИ, РУЧНІ КОСАРКИ,  
ТРАКТОРИ-КОСАРКИ ТА АЕРАТОРИ ДЛЯ ГАЗОНІВ
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① Вага-нетто без паливаБудь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінц 330 та на сайт www.stihl.UA.

Аератори в деталях 
ƒ

03  Швидке  

переоснащення

01  Міцність і  

довговічність

02 Легкий  

запуск

05  Зручне 

увімкнення

04  Швидка  

робота

Технології

01  ПОЛІМЕРНИЙ КОРПУС 
Полімерний корпус, виготовлений із високотехнологічного 
матеріалу, поєднує в собі легкість із високою стійкістю та 
міцністю.

02  ДВИГУН ІЗ СИСТЕМОЮ ЛЕГКОГО ЗАПУСКУ 
Завдяки технології SmartChoke двигун запускається 
з  мінімальними зусиллями при будь-якій температурі.

03  НОЖОВИЙ МЕХАНІЗМ АЕРАТОРА 
Зафіксовані ножі забезпечують ефективну аерацію газону. 
Гострі леза міцної конструкції гарантують Вам відмінний 
результат протягом тривалого часу.

Комфорт

04  ПРОСТЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ НОЖА 
Подвійні ножі легко підключаються під час руху й  
забезпечують дбайливу аерацію газону.

05  СИСТЕМА НАЛАШТУВАННЯ РОБОЧОЇ  

ГЛИБИНИ НА РУЧЦІ 
За допомогою барашкового гвинта ергономічної форми 
можна встановити робочу глибину для ножів на один із шести 
рівнів відповідно до оброблюваної поверхні.

Аератори для 
газонів і при-
ладдя
ƒ

•   Для приватних користувачів і фахівців  
з ландшафтного дизайну

•  Для видалення дерену й моху

• Для покращення якості газону

• Легкість і маневреність

RL 540
149 см3 • 2,2 кВт / 3,0 к.с. • 33,0 кг ①

Потужний бензиновий аератор для догляду за газоном великої 
площі.  Робоча ширина 38 см, ножовий блок для скарифікації з 7-ма 
подвійними лезами. 

Артикул 6290 011 3105

RLE 240
230 В • 1,5 кВт • 16,0 кг

Компактний електричний аератор для вичісування газонів маленької 
площі. Робоча ширина 34 см, 20 ножів. У комплекті з ножовим 
блоком для скарифікації та пружинним валиком для аерації газону 
й кошиком для трави.

Артикул 6291 011 5610

RLE 540
230 В • 1,6 кВт • 28,0 кг

Ефективний електричний аератор для вичісування газонів  
середньої площі. Робоча ширина 38 см, ножовий блок для  
скарифікації з 7-ма подвійними лезами. 

Артикул 6290 011 5610

КОСАРКИ-РОБОТИ, РУЧНІ КОСАРКИ,  
ТРАКТОРИ-КОСАРКИ ТА АЕРАТОРИ ДЛЯ ГАЗОНІВ
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 Серійно SC = SmartChoke ① Вага-нетто без палива
  Оснащується додатково 
(приладдя)

OHV =  верхнє розташування  
клапанів

② Фактори небезпеки KpA/K відповідно до Директиви 2006/42/ECRS

AFK 050
Кошик об’ємом 50 л,  
підходить для моделей 
RL 540 і RLE 540.

Артикул

6910 700 9601
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Аератори для газонів

RL 540 6290 011 3105 2.000 38
25, 6 положень  
налаштування

Kohler HD 675 
OHV SC

149 2,2/3,0 2.800 33,0 ① 94 81 2 4,12 2,06 ⬤ –

RLE 240 6291 011 5610 500 34
15,  

центральний ⬤ – – – 1.500/ 
4.100

16,0 94 78 3 5,80 2,32 – ⬤

RLE 540 6290 011 5610 800 38
25, 6 положень  
налаштування

– – – 1.600/ 
2.840

28,0 89 72 2 1,95 0,98 ⬤ –
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Завдань може 
бути багато. 
Інструмент - 
один. 
ƒ

151 комбі-двигуни

152  Комбі-насадки та 

приладдя

157 Мульти-двигун

158  Мульти-насадки та 

приладдя

6

КОМБІ-СИСТЕМА ТА МУЛЬТИ-СИСТЕМА148



① Вага без паливно-мастильної суміші
E = Система швидкого запуску ErgoStart
R =  кругла ручка

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 330 та на сайті www.stihl.UA.

Комбі-система в  
деталях 
ƒ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

01  Виберіть один із двох потужних 

комбі-двигунів.

02  Скомбінуйте його з однією 

із 12 комбі-насадок і вперед!

Комбі-двигуни
ƒ

•  Для догляду за присадибним  
господарством та професійного  
використання 

•  Потужні комбі-двигуни 

•  Комбінуються з різними  
комбі-насадками

Підібрати необхідні  

паливно-мастильні  

матеріали

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 256

NEW

KM 56 R
27,2 cм3 • 0,8 кВт / 1,1 к.с. • 4,3 кг ①

Зручний та компактний комбі-двигун із круглою ручкою для 
універсального використання на присадибній ділянці. Із системою 
легкого запуску Stihl ErgoStart, круглою ручкою, наплічним ременем 
та економним двигуном 2-MIX.

Артикул 4144 200 0016

KM 94 RC-E
24,1 cм3 • 0,9 кВт / 1,2 к.с. • 4,0 кг ①

Cучасний комбі-двигун із оснащенням класу «Комфорт». Система 
легкого запуску STIHL ErgoStart, система регулювання обертів 
двигуна ECOSPEED, економний та екологічний двигун 2-MIX та 
вимкнення кнопкою «СТОП». Підходить для всіх комбі-насадок. Із 
ременем для зручного носіння інструменту під час роботи. 

Артикул 4149 200 0076

КОМБІ–СИСТЕМА ТА МУЛЬТИ–СИСТЕМА КОМБІ–СИСТЕМА ТА МУЛЬТИ–СИСТЕМА150 151
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④ Вага включно із захистом
⑤ Фактична довжина зрізу менша за вказану довжину ножа
⑥  Під час роботи з насадкою BG-KM необхідне використання 

навушників

① Підходить для всіх комбі-двигунів
②  Лише для комбі-двигунів із круглою ручкою (R)
③ Без косильної гарнітури та захисту

Комбі-насадки  
та приладдя
ƒ

•  Дванадцять практичних комбі- 
насадок для різноманітних завдань

•  Проста заміна насадок одним рухом

•  Різноманітне приладдя

Коса FS-KM ①

Ідеально підходить для 
розчищення територій від 
трави вздовж стін, парканів, 
кущів та доріжок. Косильна 
головка AutoCut C 26-2, 
загальна довжина 94 см, 
вага 1,2 кг3.

Артикул

4180 200 0474

Кромкоріз  

FCB-KM ②

Ця насадка забезпечує  
точний та рівний контур 
газону, наприклад, вздовж  
доріжок, навколо клумб, 
тераси. Налаштовувана 
робоча глибина, загальна 
довжина 92 см, вага 2,0 кг.

Артикул

4180 740 5002

Коса FS-KM ①

За допомогою цієї насадки 
можна косити навіть суху, 
жорстку траву, чагарник. З 
ріжучим полотном GSB 230-2, 
загальна довжина 94 см ③, 
вага 1,2 кг ③.

Артикул

4180 200 0475

Коса FSB-KM ②

Ця насадка дуже добре 
підійде для косіння трави на 
вузьких ділянках. Косильна 
головка AutoCut C 6-2 із 
вигнутим штоком. Не під-
ходить для використання з 
комбі-двигунами KM 131 R та 
KMA 130 R, загальна довжина 
77 см ③, вага 0,7 кг ③.

Артикул

4137 740 5008

Підмітальний 

валик KW-KM ②

Ідеально підходить для підмі-
тання тротуарів та доріжок. 
М'який, але міцний гумовий 
валик забезпечує чистоту на 
всіх рівних поверхнях, робоча 
ширина 60 см, разом із 
захистом, загальна довжина 
125 см, вага 7,4 кг ④.

Артикул

4601 740 4904

Підмітальна 

щітка KB-KM ②

Якнайкраще демонструє 
свою ефективність під час 
підмітання доріжок вимо-
щених природним каменем. 
Жорсткі ворсинки дістають 
листя, гілки, скошену траву 
та сухе сміття навіть із  
глибоких щілин та канавок.  
Завдяки зворотному 
обертанню щітки весь бруд 
вимітається вперед. Робоча 
ширина 60 см, вкл. із бриз-
ковиком, загальна довжина 
125 см, вага 6,4 кг ④.

Артикул

4601 740 4905

Грунтофреза  

BF-KM ①

Комбі-насадка для розпушу-
вання та культивування ґрунту. 
Ширина культивування 22 
см, вкл. із захистом, загальна 
довжина 100 см, вага 4,1 кг.

Артикул

4601 740 5000

Ніж для  

заростей  

FH-KM 145° ①

Для косіння заростей, 
трави та невисоких рослин. 
Наприклад, зелених огорож 
вздовж вулиць чи доріжок у 
парках, ландшафтному диза-
йні. Регульований редуктор 
складається для транспорту-
вання, довжина ножа 25 см, 
загальна довжина 126 см, 
вага 2,1 кг.

Артикул

4243 740 5006

Подовжені  

ножиці  

HL-KM 0° ②

Ідеально підходять для  
фігурного підрізання високих 
та широких кущів. Довжина 
ножа 50 см, загальна довжина 
107 см, вага 1,6 кг.

Артикул

4243 740 5000

Повітродув-

ний пристрій 

BG-KM ①

Очищає доріжки та тери-
торію від опалого листя та 
скошеної трави. Потужний 
повітряний потік, загальна 
довжина 89 см, вага 1,8 кг.

Артикул

4606 740 5000

Приладдя: 

вигнуте 

плоске  

сопло
Для збільшення ефективності 
під час прибирання листя, 
гілок та скошеної трави з 
будь-яких територій. Для 
точного спрямовування  
потужного повітряного 
потоку. Загальна довжина 
89 см, Вага 1,8 кг.

Артикул

4606 701 8301

Подовжені  

ножиці 

HL-KM 145° ②

Для підстригання високих 
зелених огорож вздовж 
вулиць або низькорослих 
рослин, наприклад, у парках, 
ландшафтному дизайні. 
Регульований редуктор 
складається для транспорту-
вання, загальна довжина  
148 см, вага 2,3 кг.

Довжина ножа 50 см

Артикул

4243 740 5003

NEW 

Довжина ножа 60 см

Артикул

4243 740 5008

Висоторіз  

HT-KM ②

Забезпечує точне зрізання 
гілок на висоті. Компактна 
будова, прицільна лінія на 
корпусі. Довжина шини  
30 см ⑤, загальна довжина 
126 см, вага 1,3 кг.

Артикул

4182 200 0160

6

NEW

МЕТАЛЕВИЙ 

ДИСК ДЛЯ  

ЗАРОСТЕЙ  

RG-KM ②

Для ефективного скошу-
вання заростей, порослі чи 
трави на різних поверхнях, 
таких як гравій, асфальтова-
ні або бруковані ділянки.

Артикул

4180 740 5006
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① К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2,0 дБ(A) ④ Вага без паливно-мастильної суміші   
② К-коефіцієнт згідно з Директивою 2006/42/EG = 2 м/с2 ⑤ Під час роботи в режимі видування
③ Максимальні значення застосованої комбі-насадки ⑥ Без видувної труби

 Серійно
E = ErgoStart
R = Кругла ручка

Сумка для 

комбі- 

системи
Ідеально підходить для  
транспортування та  
зберігання комбі-двигунів із 
круглою ручкою та комбі- 
насадками FS-KM або  
HL-KM. Також підходить для  
KMA 130 R, HLA 56, HLA 
65, HSA 56, HSA 66, HSA 
86, BGA 85, BGA 100 та 
всіх комбі-двигунів з  
круглою ручкою.

Артикул

0000 881 0507

Кутовий  

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

Артикул

4138 640 0201

Подовжувач штоку

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

Артикул 4140 710 7131

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
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Бензинові комбі-двигуни

KM 56 R 4144 200 0016 27,2 0,8 / 1,1 4,3 ④ 96 109 8,5 / 8,2 2-MIX 16 59 845 71 1.140 84 ⬤ ⬤ ⬤

KM 94 RC-E 4149 200 0089 24,1 0,9 / 1,2 4,0 ④ 95 110 8,2 / 7,9 2-MIX 16 59 845 71 1.140 90 ⬤ ⬤ ⬤
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① Вага без паливно-мастильної суміші, без косильної гарнітури
② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A)
③ K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 2 м/с 2

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості наведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінці 330 та на сайті www.stihl.UA.

 

 

 

 
 

 

Мульти-система в  
деталях 
ƒ

02 Зручне керування

04 Компактне  

зберігання

01  Легкий  

запуск

Під’єднайте одну з  

семи комбі-насадок  

і вперед.

03 Зручна ручка для  

перенесення

Технології

01  ДВИГУН ІЗ ПАПЕРОВИМ ПОВІТРЯНИМ  

ФІЛЬТРОМ 
Для полегшення процесу запуску двигуна карбюратор оснащений 
ручним паливним насосом. Насос-прискорювач дбає про 
високі оберти, паперовий повітряний фільтр надійно захищає 
двигун від пилу та бруду.

02  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА РУЧКА   
Всі елементи керування двигуном знаходяться в одній руці. 
Таким чином інструмент є простим та надійним в експлуатації.

Комфорт

03  РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ 
Ця деталь забезпечить додатковий комфорт у випадку, коли 
Вам, наприклад, знадобиться підняти або витягнути мульти- 
систему з багажника.

04  СКЛАДНА РАМА 
Мульти-система STIHL складається дуже легко та швидко, 
зменшуючи свої габарити вдвічі для компактного зберігання 
та транспортування. Поверніть зручний великий гвинт  
«баранець», щоб скласти ручку або зафіксувати її.

Мульти-двигун
ƒ

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

• Потужний мульти-двигун

•   Комбінується з різними  
мульти-насадками

•   Складається для компактного  
транспортування

MM 56
27,2 см3 • 0,85 кВт / 1,2 к.с. • 8,3 кг ①

Для різноманітних робіт під час догляду за газоном, обробки 
ґрунту та прибирання території. Великий вибір мульти-насадок, 
складна рама для зручного транспортування, спрощений запуск 
для комфортного початку роботи, кнопка «СТОП», паперовий 
повітряний фільтр.

Артикул 4604 011 5401
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Мульти-двигун

MM 56 4604 011 5401 27,2 0,85 / 1,2 8,3 94 102 4,1 / 5,1

Підібрати необхідні  

паливно-мастильні  

матеріали
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① Рекомендовано використовувати з ходовим механізмом
② Використання ходового механізму обов’язкове

Mульти –  
насадки  
та приладдя
ƒ

•  Практичні мульти-насадки для  
найрізноманітніших завдань

•  Проста заміна насадок без 
будь-яких інструментів

Грунтофреза  

BF-MM
Легко та швидко розпушує 
твердий, важкий та  
глинястий 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

Розпушувач  

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

Артикул

4601 740 4606

Аератор  

RL-MM ①

Рівномірно перфорує  
поверхню газону. Це покра-
щує потрапляння поживних 
речовин у ґрунт, що сприяє 
зміцненню коріння та здоро-
вому вигляду газону. Робоча  
ширина 20 см, вага 2,0 кг.

Артикул

4601 740 4600

Кромкоріз 

FC-MM ①

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

Артикул

4601 740 4603

Шпора
Регулює робочу глибину 
та швидкість при обробці 
ґрунту простим підніманням 
або натисканням на  
інструмент.  

Артикул

4601 740 4800

Додаткова 

вага
Ідеальне доповнення для 
фрези та розпушувачів.  
Підвищує тиск на інструмент 
та забезпечує краще зану-
рення в ґрунт. 

Артикул

4601 730 4500

Насадка для  

видалення 

моху MF-MM ①

Швидко та якісно видаляє 
мох та залежалий шар 
дерену з поверхні газону. 
Включає розширення за- 
хисту та бризковик. Робоча 
ширина 50 см, вага 8,3 кг.

Артикул

4601 740 4601

Підмітальна 

щітка KB-MM ②

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

Артикул

4601 740 4602

Ходовий  

механізм
Для насадок MF-MM ①, 
KW-MM ② та KB-MM ②. 
Дозволяє трохи припідняти 
інструмент, що зменшує 
опір від тертя під час вида-
лення моху та підмітання. 
Покращує маневреність. 

Артикул

4601 007 1008

Підмітальний 

валик KW-MM ②

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 листя. 
Без розширення захисту, 
робоча ширина 60 см,  
вага 3,7 кг.

Артикул

4601 740 4604
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ЗРІЗ ЗА ЗРІЗОМ. 
ДО ІДЕАЛЬНОЇ 
ФОРМИ.
ƒ

163  Мотоножиці та  

приладдя

171  Подовжені  

мотоножиці та  

приладдя
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 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 330 та на сайті www.stihl.UA.

R = для товстих гілок ① Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті
T = для тонких гілок

Мотоножиці в деталях 
ƒ

05 Ергономічне керування

04  Довершена  

геометрія ножа

03  Комфортна робота

02 Постійна  

потужність

01 Повний контроль 06  Надійний захист

Технології

01  ЕЛЕКТРОНІКА STIHL EC 
У системах AP блок електронного 
керування розпізнає зміни в 
навантаженні під час роботи та 
активно впливає на двигун EC. Як 
результат: постійна частота руху 
ножів, навіть під навантаженням під 
час надзвичайно важкого обрізання, 
і стабільно оптимальна потужність.

02  ЕЛЕКТРОДВИГУН STIHL (EC) 
Чим відрізняються професійні 
мотоножиці в системі AP – не тільки 
своєю вражаючою продуктивністю, 
а й електродвигуном EC з ревер-
сивною технологією. Вона дозволяє 
за потреби легко відвести ріжучий 
пристрій.

Комфорт

03  ПОВОРОТНА БАГАТО-

ФУНКЦІЙНА РУЧКА 
Забезпечить просте приведення в 
оптимальне положення для зрізання 
бокових гілок або верхівок.

04  ДОВЕРШЕНА ГЕОМЕТРІЯ 

НОЖА 
Продумана до деталей форма ножа 
та редуктори, розроблені як для 
підстригання тонких, так і обрізання 
товстих гілок, забезпечать бездоган-
ний результат.

05  РУЧКА З РОЗМІЩЕНИМ 

ВСЕРЕДИНІ ПЕРЕМИКАЧЕМ 
Зручно лежить у руці та заощаджує 
сили, особливо під час довгої 
роботи.

Безпека

06  ПРИКРУЧЕНИЙ ЗАХИСТ 

ВІД ПОРІЗІВ  
Захищає користувача від травмування. 
Дуже легко замінюється у випадку 
зношення.

07   ПРИКРУЧЕНИЙ ЗАХИСТ  

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

07 Захист ножа від  

пошкодження

Бензинові  
садові ножиці
ƒ

•   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 cм3 • 0,75 кВт / 1,0 к.с. • 4,7 кг ①

Найлегша модель для догляду за зеленими насадженнями. З анти-
вібраційною системою STIHL, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, 
фільтрувальною системою зі збільшеним робочим ресурсом. 
Двосторонній ніж із загостреними зубцями з однієї сторони кожної 
ножової траверси. Із вбудованим захистом від порізів

Довжина ножа  60 см

Артикул 4228 011 2925

необхідні  

паливно-мастильні  

матеріали
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HS 82 R
22,7 cм3 • 0,7 кВт / 1,0 к.с. • 5,3 кг ①

Професійні мотоножиці із низькою швидкістю руху ножів, що  
забезпечує потужний різ для підстригання товстих гілок. Із  
двигуном 2-МІХ, антивібраційною системою STIHL, фільтрувальною 
системою зі збільшеним робочим ресурсом, поворотною бага-
тофункційною ручкою. Двосторонній ніж, що складається з 2-х 
ріжучих полотен, має двосторонньо загострені зубці спеціальної 
геометрії для підрізання товстих гілок, із прикрученим захистом від 
порізів та захистом направляючої ножа, із кнопкою «стоп».

Довжина ножа  60 см

Артикул 4237 011 2985

HS 82 T
22,7 cм3 • 0,7 кВт / 1,0 к.с. • 4,9 кг ①

Професійні мотоножиці для тонких гілок. Із двигуном 2-МІХ, 
антивібраційною системою STIHL, фільтрувальною системою зі 
збільшеним робочим ресурсом, поворотною багатофункційною 
ручкою. Двосторонній ніж, що складається з 2-х ріжучих полотен, 
має двосторонньо загострені зубці спеціальної геометрії для підрі-
зання тонких гілок, із прикрученим захистом від порізів та захистом 
направляючої ножа, із кнопкою «  стоп  ».

Довжина ножа  60 см

Артикул 4237 011 2977
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④ Пояснення символів дивіться на сторінці 331
T = для тонких гілок

① Вага без акумулятора, з ножем
② Вага включно з акумулятором
③ Вага без акумулятора 

Акумуляторні  
садові ножиці
ƒ

•  Для домашнього господарства та  
професійного використання  

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

• Просте та приємне користування 

• Відмінні ріжучі властивості

NEW – У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2020!

HSA 26
 ④   

10,8 В • 0,7 кг ①

Легкі та зручні акумуляторні ножиці з двома змінними ножами – 
найкраще рішення для догляду й формування кущів та живоплоту 
із максимальною товщиною гілок до 8 мм, підстригання кромок 
газону, ділянок уздовж доріжок та квітників. Ножі змінюються 
швидко без використання інструментів. Ручка із м'яким покриттям 
SoftTouch, швидка заміна ножа без інструменту, з індикатором 
рівня заряду, який завжди підкаже, коли потрібно зарядитись.  
Акумулятор AS 2 підходить виключно до пристроїв системи AS та 
не сумісний з HSA 25. 

В комплекті:

1 x літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт·год, 10,8 В 
1 x стандартний зарядний пристрій AL 1 
1 x ніж для підстригання кущів, довжина зрізу 20 см, із захисним 
чохлом 
1 x ніж для підстригання трави, ширина зрізу 12 см, із захисним 
чохлом 
1 x сумка для зберігання, з люверсами для кріплення на стіну

HSA 26 КОМПЛЕКТ

Довжина ножа  20 см

Артикул HA03 011 3506

HSA 45
 ④   

18 В • 2,3 кг ②

Надзвичайно легкі та компактні акумуляторні ножиці для догляду 
за живоплотом та декоративними рослинами. Односторонньо 
загострені ножі мають відстань між зубцями 24 мм, вбудований 
захист від порізів, прикручений захист направляючої ножа,  
вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 36 Вт·год з індикатором 
рівня заряду, вага 2,3 кг. Час зарядження акумулятора до  
80 % – 145 хвилин, до 100 % – 210 хвилин.  

Довжина ножа  50 см

Артикул 4511 011 3501

HSA 56
 ④   

36 В • 2,9 кг ③

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

HSA 56 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Довжина ножа  45 см

Артикул 0452 101 1350

HSA 56 КОМПЛЕКТ ІЗ AK 10 ТА ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ AL 101

Довжина ножа  45 см

Артикул 4521 011 3510

HSA 86
   ④ 

36 В • 3,3 кг ③

Потужні й безшумні акумуляторні ножиці для професійного 
використання на ділянках із нормованим рівнем шуму, парках, 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 3,0 кг.

HSA 86 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА, БЕЗ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Довжина ножа 62 см

Артикул 4851 011 3526

HSA 94 T
  ④ 

36 В • 3,9 кг ③

Надзвичайно потужні та міцні акумуляторні мотоножиці з високою 
швидкістю руху ножів для точного різу. Постійна частота руху ножів 
навіть під навантаженням, поворотна багатофункціональна ручка з 
3-ступеневим налаштуванням швидкості руху ножів, двосторонньо 
загострені зубці, прикручений захист від порізів та направляючої 
ножа, вага від 3,7 кг. Робота від акумулятора з застосуванням 
поясної кишені AP зі з'єднувальним кабелем, ранцевої системи або 
акумулятора AR (див. на сторінці 33).

HSA 94 T БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Довжина ножа 60 см

Артикул 4869 011 3511

Підібрати літій-іонний 

акумулятор та інше 

приладдя

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 8
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①   Вага без кабелю

Eлектричні  
садові ножиці
ƒ

•  Для підстригання живоплоту  
навколо будинку  

•   Зручні в експлуатації 

•  Надзвичайно легкі та малошумні

HSE 42
230 В • 420 Вт • 3,0 кг ①

Ідеальний інструмент для підрізання тонких гілок та кущів. Із вбудо-
ваним захистом від порізів, 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  45 см

Артикул 4818 011 3506

HSE 52
230 В • 460 Вт • 3,1 кг ①

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  50 см

Артикул 4818 011 3507

HSE 71
230 В • 600 Вт • 4,1 кг ①

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 електромережі. 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  60 см

Артикул 4812 011 3513

Приладдя для  
мотоножиць
ƒ

•  Практичні помічники для полегшення 
роботи 

•  Захист направляючої ножа та пластина 
для обрізаних гілок та листя 

•  Набір для догляду за ножем

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 56,  

HSA 66, HSA 86, ВСІХ ЕЛЕК-

ТРИЧНИХ МОТОНОЖИЦЬ,   

довжиною ножа 50 см, монтується 

без допомоги інструментів

Артикул

4859 740 3300

Набір для  

догляду  

за ножем
Комплект для регулювання 
положення лез, регулюється, 
60 cм.

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ HS 81 R,  

HS 82 R, HSA 94 R

Артикул

4237 007 1008

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ HS 81 T,  

HS 82 T, HSA 94 T

Артикул

4237 007 1001

Комплект для регулювання 
положення лез, регулюється, 
75 см. 

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ HS 81 R,  

HS 82 R, HS 86 R, HS 87 R, 

HSA 94 R

Артикул

4237 007 1009

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ HS 81 T,   

HS 82 T, HS 86 T, HS 87 T,  

HSA 94 T

Артикул

4237 007 1002

Захист ножа
Захищає ніж від пошкодження 
під час роботи вздовж стін 
або дуже близько до землі. 

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ HS 56 C-E,  

HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T

Артикул

4237 792 9000

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ HS 81 T,   

HS 82 R, HSA 94 R

Артикул

4237 790 9802
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 Серійно E = ErgoStart ① K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A)
NEW – у продажу з весни 2020! R = для товстих гілок ② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2

T = для тонких гілок ③ Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті

④ Вага включно з акумулятором ⑦ Вага без кабелю ⑨ РІвень 1/ Рівень 2/Рівень 3
⑤ Вага без акумулятора ⑧ З ножем для кущів/ з ножем для трави
⑥  Вага включно з акумулятором,  

без зарядного пристрою
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Бензинові садові ножиці

HS 45 4228 011 2925 60 27,2 0,75 / 1,0 – – 5,0 ③ 97 107 10,0 / 9,0 2-MIX 110 3.800 30 ⬤ ⬤ ⬤ –

HS 82 R 4237 011 2985 60 22,7 0,7 / 1,0 – – 5,3 ③ 94 107 2,7 / 3,1 2-MIX 120 3.200 38 ⬤ – ⬤ ⬤

HS 82 T 4237 011 29877 60 22,7 0,7 / 1,0 – – 5,1 ③ 95 107 2,7 / 2,1 2-MIX 121 5.100 30 ⬤ – ⬤ ⬤
Акумуляторні садові ножиці

HSA 26 КОМПЛЕКТ 
NEW

 
 
 

з AS 2 + AL 10
HA03 011 3506 20 – – 10,8 – 0,9 ④ 69 82 1,0/1,0 ⑧ – 50 2.200 19 – – – –

HSA 45 4511 011 3501 50 – – 18 – 2,3 ④ 54 77 1,4 / 1,5 – 92 2.500 24 – – – –

HSA 56 0452 101 1350 45 – – 36 – 2,9 ⑤ 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – –

HSA 56 КОМПЛЕКТ 
з AK 10 + AL 101

4521 011 3510 45 – – 36 – 3,7 ⑥ 80 91 2,7 / 1,2 – 94 2.800 30 – – – –

HSA 86 4851 011 3526 62 – – 36 – 3,3 ⑤ 83 94 3,7 / 2,3 – 115 2.800/3.000/3.200 ⑨ 33 – – – –

HSA 94 T 4869 011 3511 60 – – 36 – 3,9 ⑤ 85 96 4,0 / 3,1 – 118 4.400/4.700/5.000 ⑨ 30 – – – ⬤
Електричні садові ножиці

HSE 42 4818 011 3506 45 – – 230 420 3,0 ⑦ 84 95 3,1 / 1,5 – 92 3.400 21 – – – –

HSE 52 4818 011 3507 50 – – 230 460 3,1 ⑦ 84 95 3,1 / 1,5 – 101 3.400 23 – – – –

HSE 71 4812 011 3513 60 – – 230 600 4,1 ⑦ 88 99 3,8/2,6 – 123 2.800 36 – – – ⬤
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① Пояснення символів дивіться на сторінці 331
② Вага без акумулятора

 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 330 та на сайті www.stihl.UA.

Технології

01  СИСТЕМА НОЖІВ   
Ножі, загострені з двох сторін, 
забезпечують потужне та точне 
різання – навіть на товстих гілках.

02  ДВИГУН STIHL 2-MIX 
Одночасно потужний та еконо-
мічний. Вдосконалення процесу 
продувки за рахунок відокремлення 
вихлопних газів та свіжої паливної 
суміші підвищує потужність двигуна 
та зменшує втрати палива.

Комфорт

03  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА 

РУЧКА 
Забезпечує легке керування всіма 
функціями двигуна.

04  ПОЛЕГШЕНИЙ РЕДУКТОР 
Надзвичайно мала вага за рахунок 
використання магнієвого сплаву у 
корпусі.

05  КРУГЛА РУЧКА 
Забезпечує повну свободу руху та 
простоту у використанні навіть під 
час роботи на вузьких ділянках.

Безпека

06  СИСТЕМА ШВИДКОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ НОЖА 
Дозволяє ступінчасте регулювання 
повороту ножового брусу на кут до 
145° в обох напрямках.

07  ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ  

ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Для компактного транспортування 
ніж складається паралельно штоку 
та надійно фіксується.

04  Низька вага

Подовжені мотоножиці  
в деталях 
ƒ

07 Зручне  

транспортування

06  Легке  

налаштування

02  Потужний та  

економний 

двигун

03 Ергономічне  

керування

05 Ергономічне 

керування

01  Довершена  

геометрія ножа

Подовжені  
мотоножиці  
і приладдя
ƒ

•   Для професіоналів ландшафтного  
дизайну та вибагливих користувачів

• Для широких, високих та довгих кущів

•  Потужні, із коротким або довгим  
штоком

•  Комфортна робота

NEW

HLA 56
 ①   

36 В • 3,8 кг ②

Легкі акумуляторні подовжені мотоножиці для високих та широких 
кущів. Мають односторонньо загострені ножі,  регулювання кута 
нахилу ножа в діапазоні від - 45° до +90°, розбірний шток для  
компактного транспортування та зберігання. У складеному поло-
женні довжина мотоножиць складає 115 см. Загальна довжина  
210 см, вага 3,8 кг.

HLA 56 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул HA01 011 2904

135°

Приладдя: 

подовження 

штоку для HLA

дивіться на 

сторінці 172

NEW

HLA 85
   ① 

36 В • 4,4 кг ②

Акумуляторні подовжені мотоножиці для професійного догляду та 
підстригання високих та широких кущів. Телескопічний шток на  
регулювання кута нахилу ножа в діапазоні 115° забезпечує  
комфортне підстригання живоплоту у вертикальній та горизонтальній 
площині. Для транспортування мотоножиці складаються до 180 см. 
Загальна довжина 260 - 330 см.

HLA 85 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА, БЕЗ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4859 011 2922

115°

 т
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Подовжувач  

штоку
З алюмінію. Для викори-
стання з подовженими 
мотоножицями HLA 56 для 
збільшення діапазону на  
50 см, вага 500 г.

Артикул

HA01 820 5000

Кріплення 

для телеско-

пічної  

штанги
Для комфортної роботи  
в поєднанні з ранцевим  
ременем або ранцевою 
системою RTS. Зручне  
перенесення і швидке 
від'єднання інструменту. 
Входять в комплект поставки 
HT 103 і HT 133. Підходить 
для HT 101, HT 131, HTA 85 і 
HLA 85. 

Артикул

0000 790 8600

Ранцева  

система RTS
Для довготривалого викори-
стання. Налаштовується під 
будь-який зріст, кріплення 
регулюється для HT 101,  
HT 103, HT 131, HT 133,  
HTA 65, HTA 85, HTE 60, 
комбідвигунів із насадкою 
HT-KM чи  HL-KM 145° (крім  
KMA 130 R), 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
Ідеальне рішення для тран-
спортування та зберігання 
приладу разом з комбі- 
насадкою FS-KM чи HL-KM. 
Підходить для KMA 130 R, 
HSA 56, HSA 66, HSA 86, 
HLA 56, HLA 65, BGA 85, 
BGA 100 та всіх комбі-дви-
гунів з круглими ручками.

Артикул

0000 881 0507

Насадка для  

збирання  

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

Підходить для HSA 56,  
HSA 66, HSA 86, всіх 
електричних мотоножиць, 
довжиною ножа 50 см, 
монтується без допомоги 
інструментів.

Артикул

4859 740 3300

 Серійно ① K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A) ③ Із ножем у комплекті
② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 ④ Вага без акумулятора

А
р

ти
ку

л

Д
ов

ж
ин

а 
но

ж
а 

(с
м

) 

Н
ом

ін
ал

ьн
а 

на
пр

уг
а 

(В
) 

В
аг

а 
(к

г)
 

Р
ів

ен
ь 

зв
ук

ов
ог

о 
ти

ск
у 

①
 (д

Б
(A

))
 

Р
ів

ен
ь 

гу
чн

ос
ті

 з
ву

ку
 ①

 (д
Б

(A
))

 

Р
ів

ен
ь 

ві
бр

ац
ії 

вл
ів

о/
вп

р
ав

о 
②

 (м
/c

2)
 

За
га

ль
на

 д
ов

ж
ин

а 
③

 (с
м

) 

К
іл

ьк
іс

ть
 о

бе
рт

ів
 (х

в.
 -1

)

В
ід

ст
ан

ь 
м

іж
 з

уб
ця

м
и 

(м
м

)

Акумуляторні подовжені ножиці

HLA 56 (135°) HA01 011 2900 45 36 3,8 ④ 77 87 1,5/1,5 210 2.800 30

HLA 85 (115°) 4859 011 2920 50 36 4,4 ④ 75 94 2,0/2,0
260 – 
330

3.000 33

МОТОНОЖИЦІ ТА ПОДОВЖЕНІ МОТОНОЖИЦІ МОТОНОЖИЦІ ТА ПОДОВЖЕНІ МОТОНОЖИЦІ172 173

7



Екологічна 
переробка  
садових  
відходів. 
ƒ

177  Допомога у виборі 

садових подрібню-

вачів

178  Садові подрібнювачі 

та приладдя

8
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Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості наведено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінц 330 та на сайті www.stihl.UA.

Садові подрібнювачі в 
деталях 
ƒ

04  Безпечна  

експлуатація

02  Оптимальне 

подрібнення

03 Безшумна 

робота

01  Комбіноване 

завантаження

Технології

01   2-КАМЕРНА СИСТЕМА 
Два окремих завантажувальних отвори: для твердих гілок і 
змішаного м’якого матеріалу для подрібнення. Кожну камеру 
оснащено відповідними ножами для обробки матеріалу, що 
подається. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ РЕВЕРСИВНОГО ОБЕРТАННЯ 

НОЖІВ BRS   
Напрямок обертання ножа для подрібнення змінюється за 
допомогою поворотної ручки. При обертанні за годиннико-
вою стрілкою ріжучі ножі подрібнюють твердий матеріал, 
наприклад, хмиз, проти годинникової стрілки – гострі ножі 
перетворюють рештки рослин на масу для компосту. Таке 
розділення матеріалу для подрібнення позитивно  
відображається на строку служби ножів.

02  НОЖОВА СИСТЕМА З БАГАТОШАРОВОЮ 

КОНСТРУКЦІЄЮ ТИПУ «САНДВІЧ»   
Матеріал для подрібнення оптимально подрібнюється з  
низькою вібрацією. Водночас додаткові крильчаті ножі й 
різаки забезпечують покращене подрібнення.

Комфорт

03  ЗАВАНТАЖУВАЛЬНА ВОРОНКА З ШУМОІЗО-

ЛЯЦІЄЮ 
Сприяє зниженню шуму під час подрібнювання.

04  ВИМИКАЧ ІЗ БЛОКУВАННЯМ ДВИГУНА 

«ОДИН КЛІК/ОДИН ОБЕРТ» 
Кнопка увімкнення й аварійний вимикач вбудовані у гвинт. 
Один оберт відразу зупиняє двигун.  

Електричні садові подрібнювачі

В широкому асортименті високопродуктивних електричних  
подрібнювачів для кожного призначення є своя модель. Від  
подрібнення невеликих об'ємів час від часу до регулярної  
переробки міцного хмизу.

• Для садів і ділянок із підведеною електрикою

•  Потужні електродвигуни

•  Безшумні варіанти, наприклад, GHE 135 L або GHE 140 L

Бензинові подрібнювачі

Якщо потрібно переробляти велику кількість матеріалу й при 
цьому не залежати від електромережі, вдалим вибором стане 
бензиновий подрібнювач. Вони працюють там, де Вам потрібно,  
і завдяки своїм потужним двигунам мають достатньо резервів 
навіть для подрібнення товстого хмизу.

• Не залежать від наявності електрики на ділянці, тому є особли-
во мобільними

• Особливо потужний бензиновий двигун

•  Великий обсяг переробки — ідеально для великих ділянок

Допомога у виборі. Варіантів подрібнювачів багато, 

але лише один із них створений саме для вас. 

ƒ

максимальну товщину гілок, що будуть подрібнюва-

тися. Для місць застосування із нормованим рівнем 

шуму є спеціальні безшумні моделі. 

Оберіть пристрій, який найкращим чином підійде для 

вас, за допомогою наших підказок. 

Перший крок під час вибору садового подрібнювача 

— вирішити, якому типу двигуна Ви віддаєте перева-

гу — електричному чи бензиновому. Окрім питання 

наявності електромережі на ділянці слід враховувати 

такі важливі фактори як обсяг переробки, властивості 

матеріалу для подрібнення (твердий чи м’який) або 

Моделі відповідно до  

матеріалу для подрібнення

Огляд всіх моделей за обсягом та типом матеріалу для подрібнення 
допоможе вам зорієнтуватись під час вибору.

  Твердий матеріал для подрібнення 
гілки, хмиз, гіллясті обрізки живоплоту

   Змішаний матеріал для подрібнення 

скошені квіти, листя, тонкі гілки тощо

Моделі S найбільш підходять для подрібнення гілок.

GH 370 S GH 460 C GHE 135 L GHE 140 L GHE 105 GHE 150 GHE 250 GHE 355

Бензинові подрібнювачі Електричні садові подрібнювачі 
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Садові подріб-
нювачі та  
приладдя
ƒ

•  Для домашнього господарства,  
фермерських господарств та  
садових центрів 

• Для подрібнення твердого й м’якого 
матеріалу

• З потужними двигунами

• Ефективні ножі спеціальної форми 
й системи подрібнення

• Велике розмаїття моделей,  
серед яких і безшумні прилади

GH 370 S ①

190 cм3 • 3,4 кВт / 4,6 к.с. 

Потужний бензиновий подрібнювач, розрахований на великі обся-
ги товстого гілля. Не залежить від наявності електрики на ділянці, 
тому є абсолютно мобільним.

Артикул 6001 200 0008

GH 460 C
344 cм3 • 5,8 кВт / 7,9 к.с. 

Потужний бензиновий подрібнювач, розрахований на великі 
обсяги переробки товстого гілля й м’якого матеріалу. Ідеально для 
дуже великих обсягів матеріалу для подрібнення. Із 2-камерною 
системою, ножовою системою типу «сендвіч», вимикачем із  
блокуванням двигуна «один клік/один оберт». Оснащений  
пневматичними шинами для зручного перевезення.

Артикул 6012 200 0012

паливно-мастильні  

матеріали

МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 256

C = оснащення класу "комфорт" ① Особливо підходить для подрібнення гілок
L = безшумний ② Призначений тільки для твердого матеріалу
S = подрібнення

GHE 140 L ②

230 В • 2,5 кВт

Компактний електричний садовий подрібнювач із потужним 
електродвигуном для подрібнення гілля середньої товщини. Із 
завантажувальним, отвором у формі чотирилисника, прозорим 
контейнером для мульчі об'ємом 60 л, малошумний, із самовтягу-
ванням та реверсним  ходом у випадку заклинювання. Із системою 
складання для компактного зберігання та транспортування.

Артикул 6013 011 1136

Інші модифікації: GHE 135 L ② 
дивіться в таблиці на сторінці 180

GHE 150 ①

230 В • 2,5 кВт

Компактний електричний садовий подрібнювач із потужним 
електродвигуном для подрібнення гілля середньої товщини. З 
короткою похилою воронкою для зручного завантаження гілок, з 
ножовою системою типу «сендвіч» й отвором у формі  
чотирилисника.

Артикул 6008 011 1130

GHE 105 ①

230 В • 2,2 кВт

Компактний електричний садовий подрібнювач з ефективним елек-
тродвигуном для подрібнення гілля середньої товщини й м’якого 
матеріалу. З двома завантажувальними отворами для різного типу 
матеріалу, з отвором у формі чотирилисника.

Артикул 6007 011 1175

GHE 250
230 В • 2,5 кВт

Електричний садовий подрібнювач з потужним електродвигуном 
для регулярного подрібнення гілля середньої товщини й м’якого 
матеріалу. Ідеальний для великих обсягів матеріалу для подріб-
нення. Із великою завантажувальною воронкою із шумоізоляцією, 
ножовою системою типу «сендвіч».

Артикул 6008 011 1030

179
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 Серійно B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = верхнє розташування клапанів

GHE 355
230 В • 2,5 кВт

Комбінований електричний садовий подрібнювач з потужним елек-
тродвигуном для регулярного подрібнення великих об'ємів гілля 
середньої товщини й м’якого матеріалу. Із алюмінієвою камерою, 
стійкою опорною конструкцією, ножовою системою типу «сендвіч» 
із реверсивною технологією зміни напрямку обертання ножів.

Артикул 6011 011 1020

ATZ 150
Похила воронка із систе-
мою ножів Multi-Cut 150,  
для GHE 250 і GHE 260.

Артикул

6903 007 1013

ATZ 300
Пряма воронка із системою 
ножів Multi-Cut 350, для  
GH 370 S.

Артикул

6903 007 1007

C = оснащення класу "комфорт" ① Особливо підходить для подрібнення гілок
L = безшумний ② Вага-нетто без палива
S = подрібнення ③ Фактор небезпеки KpA відповідно до Директиви 2006/42/ECRS

④ Призначений тільки для твердого матеріалу

AHB 050
Окремий резервуар для 
дрібної стружки на 50 л, для 
всіх подрібнювачів, окрім 
GHE 135 L, GHE 140 L,  
GHE 420, GHE 450, 
GH 460 і GH 460 C.

Артикул

6903 760 2546
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Бензинові подрібнювачі

GH 370 S ① 6001 200 0008 45
B&S серія 850  

EXi OHV RS
190 – 3,4 / 4,6 3.000 – Multi-Cut 370 42,0 ② 102 92 3 – ⬤ – – –

GH 460 C 6012 200 0012 75
B&S серія 3115 
PowerBuilt OHV

344 – 5,8 / 7,9 2.800 – Multi-Cut 450 75,0 ② 108 97 3 ⬤ ⬤ – – ⬤

Електричні садові подрібнювачі

GHE 135 L ④ 6013 011 1126 35 – – 2.300 – – 230 В~
Ріжучий валок  

(40 об/хв)
23,0 94 87 3 – – – ⬤ –

GHE 140 L ④ 6013 011 1136 40 – – 2.500 – – 230 В~
Ріжучий валок  

(40 об/хв)
24,0 93 85 3 – – – ⬤ –

GHE 105 6007 011 1175 35 – – 2.200 – – 230 В~
Multi-Cut 103 
(2.800 об/хв)

19,0 104 93 3 – – – ⬤ –

GHE 150 ① 6008 011 1130 35 – – 2.500 – – 230 В~
Multi-Cut 150 
(2.800 об/хв)

26,0 99 89 2 – ⬤ – ⬤ –

GHE 250 6008 011 1030 30 – – 2.500 – – 230 В~
Multi-Cut 250 
(2.800 об/хв)

27,0 103 92 3 – ⬤ – – –

GHE 355 6011 011 1020 35 – – 2.500 – – 230 В~
Multi-Cut 355 
(2.750 об/хв)

30,0 100 94 3 – ⬤ ⬤ – –

САДОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ 181

8

180 САДОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ



Ефективна  
обробка всіх 
типів ґрунту.
ƒ

185 Мотокультиватори 

та приладдя

КУЛЬТИВАТОРИ182
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 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 на ведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінці 330 та на сайті www.stihl.UA.

Мотокультиватори  
в деталях 
ƒ

02  Компактне  

транспортування

01  Ефективне  

перекопування

06 Зручне  

очищення

04 Комфортна 

робота

03 Зручна зміна 

швидкості

05  Точне  

керування

Технології

01  СПЕЦІАЛЬНА ФОРМА ФРЕЗ 
Завдяки гвинтоподібній формі фрези заглиблюються у ґрунт з 
оптимізованою послідовністю та швидкістю. 

02  ЦЕНТРАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ  

КЕРУВАННЯ   
Положення ручки керування можна змінювати по горизонталі 
та по вертикалі, а саму ручку складати для зберігання або 
транспортування культиватора.

03  ГАЛЬМІВНА ШПОРА, ЩО ПОВЕРТАЄТЬСЯ НА 

180° 
Дозволяє регулювати глибину культивації, а також швидкість 
руху. Вона має кут повороту в діапазоні 180°, що значно 
полегшує роботу на вузьких ділянках і поворотах. Три  
положення налаштування по висоті та надійна фіксація.

Комфорт

04  АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА 
Вбудовано в кріплення ручки керування. Зменшує коливання 
ручки, в результаті чого тривала робота з пристроєм вимагає 
менше зусиль.

05  ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ ВАЖЕЛЕМ ГАЗУ 
Розташування важеля газу під великим пальцем забезпечує 
зручне регулювання кількості обертів двигуна під час роботи. 
Це дозволяє точно керувати потужністю культивування.

06  ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ 
У положенні для чищення можна легко дістатись ґрунтофрез 
культиватора для очищення та монтажно-демонтажних робіт.

R =  задній хід
① Вага-нетто без палива

Культиватори 
та приладдя
ƒ

•  Для садівників, фахівців ландшафтного 
дизайну й городників

• Скопування з мінімальними зусиллями

•  Високий комфорт керування

•  Потужність і низький рівень вібрації

MH 445 R
140 cм3 • 2,2 кВт / 3,0 к.с. • 37,0 кг ①

Потужний культиватор з високою маневреністю та заднім ходом 
для роботи навіть на вузьких ділянках. Ергономічне керування  
заощаджує сили при перекопуванні. Низький рівень вібрації завдяки 
вбудованій антивібраційній системі. Зручний ходовий механізм 
розташований позаду культиватора, що забезпечує його зручне 
транспортування. Колеса складаються під час роботи.

Артикул 6241 011 3913

Інші модифікації: MH 445 
дивіться в таблиці на сторінці 186

MH 585
149 cм3 • 2,3 кВт / 3,2 к.с. • 44,0 кг ①

Потужний культиватор для універсального використання на 
присадибній ділянці. Ергономічне керування, ефективна робота. 
Низький рівень вібрації завдяки  вбудованій антивібраційній системі. 
Зручний ходовий механізм розташований позаду культиватора, що 
забезпечує його зручне транспортування. Колеса складаються під 
час роботи.

Артикул 6241 011 3922

Інші модифікації: MH 560 
дивіться в таблиці на сторінці 186

паливно-мастильні  

матеріали

МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 256

КУЛЬТИВАТОРИ КУЛЬТИВАТОРИ184 185
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① Вага-нетто без палива
② Фактори небезпеки KpA/K відповідно до Директиви 2006/42/ECRS

 Серійно B&S = Briggs&Stratton R = задній хід
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV =  верхнє розташування клапанів

MH 685
173 cм3 • 2,9 кВт / 3,9 к.с. • 46,0 кг ①

Найпотужніший культиватор для складних завдань та важких 
ґрунтів. Ергономічне керування, ефективна робота. Низький рівень 
вібрації завдяки вбудованій антивібраційній системі. Зручний хо-
довий механізм розташований позаду культиватора, що забезпечує 
його зручне транспортування. Колеса складаються під час роботи.

Артикул 6241 011 3932
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Культиватори

MH 445 6241 011 3904 45 30 1V 0,8 B&S серія 550 EX OHV RS 140 2,2 / 3,0 3.100 36,0 93 80 2 5,50 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MH 445 R 6241 011 3913 45 30 1V + 1R 0,8 B&S серія 550 EX OHV RS 140 2,2 / 3,0 3.100 37,0 93 80 2 5,50 2,20 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MH 560 6241 011 3940 60 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC 149 2,3 / 3,2 3.000 41,0 93 79 2 5,00 2,50 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MH 585 6241 011 3922 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 675 OHV SC 149 2,3 / 3,2 3.000 44,0 93 79 2 5,00 2,50 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MH 685 6241 011 3932 85 32 1V + 1R 1,4 Kohler HD 775 OHV SC 173 2,9 / 3,9 3.200 46,0 93 80 3 6,00 2,40 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Насадка для 

підгортання
Насадка для підгортання 
дозволяє робити рівчаки 
при вирощуванні овочів.

AHK 701 

з регулюванням, для  моделей 

MH 560, MH 585 і MH 685 

Артикул

6906 710 1132

AHK 702  

фіксована, для моделей MH 560, 

MH 585 і MH 685

Артикул

6906 710 1137

AZG 030
Додаткова вага 2 x 9 кг, для 
моделей MH 560, MH 585 і 
MH 685.

Артикул

6906 820 0111

AGS 100
Захисний каркас для 
 безпечного розміщення 
 коробки передач, підходить 
для всіх культиваторів.

Артикул

6906 820 1305

AHV 600
Комплект фрез для більшення 
ширини культивації та захисні 
 накладки, для моделей 
MH 445 і MH 445 R.

Артикул

6906 710 0311

AMR 031
Комплект металевих 
коліс для моделей MH 560, 
MH 585 і MH 685.

Артикул

6906 710 0917
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ДЛЯ БУДЬ- 
ЯКОГО БРУДУ. 
ЗНАЙДЕМО  
ІНСТРУМЕНТ.
ƒ

191  Повітродувні  

пристрої та  

приладдя

200  Садові пилососи та 

приладдя

203  Підмітальні пристрої

206  Мийки високого  

тиску компакт- 

класу та середньої 

потужності

210  Приладдя до мийок 

високого тиску  

компакт-класу та  

середньої  

потужності

213  Миючі засоби для 

мийок високого  

тиску

216 мийки високого 

тиску професійного 

класу

218 Приладдя до  

професійних мийок

223 Промислові  

пилососи

224  Приладдя для  

пилососів
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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 330 та на сайті www.stihl.UA.

Повітродувні пристрої 
в деталях 
ƒ

01 Легкий запуск

02 Малошумна робота

05 Зручне керування

Технології

01  СИСТЕМА ШВИДКОГО ЗАПУСКУ ДВИГУНА 

STIHL ERGOSTART (E) 
Забезпечує легкий та рівномірний запуск без зусиль. Пружина, 
встановлена між пусковою котушкою та колінчатим валом, 
виконує всю роботу для запуску двигуна без зайвих ривків – 
лише одним плавним рухом.

02  ГЛУШНИК 
Вбудований у видувну трубу глушник забезпечує порівняно 
нижчий рівень шуму за високої потужності видування.

03  ФІЛЬТР HD2 
Затримує найменші часточки пилу та не пропускає їх до 
двигуна, збільшуючи таким чином його робочий ресурс. Для 
очищення фільтра HD2 можна використовувати мильний 
розчин, після чого ретельно промити водою. Це суттєво 
збільшує міжсервісні інтервали і максимально захищає двигун 
від зношування.

Комфорт

04  АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА STIHL 
Завдяки амортизуючим елементам та пружинам зменшується 
передача коливань двигуна на руки користувача. Зменшення 
вібрації забезпечує комфортні умови роботи.

05  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.

04  Комфортна  

робота

03  Тривалий 

робочий 

ресурс

① Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті

BG 56
27,2 cм3 • 4,1 кг ①

Ця компактна, легка й потужна бензинова повітродувка швидко  
розчистить територію від опалого листя, гілок та скошеної трави –  
відмінний вибір для прибирання приватного господарства.
Оснащена економним двигуном 2-MIX, круглим соплом, зручною 
кришкою повітряного фільтра, що відкривається без інструменту, 
ергономічною ручкою керування із вбудованим важелем газу. 

Артикул 4241 011 1730

BG 56
27,2 cм3 • 3,6 кг ①

Легка повітродувка для використання на прибудинковій території 
та у приватному секторі. Ручна бензинова повітродувка STIHL  
BG 50 вирізняється дуже високою питомою вагою. У ручку керу-
вання вбудовано важіль газу для плавного регулювання потужності 
повітряного потоку. Оснащена суцільною видувною трубою із  
круглим соплом. 

Артикул 4229 011 1732

Бензинові  
повітродувні 
пристрої
ƒ

•   Для домашнього господарства,  
комунальних підприємств та догляду   
за ландшафтом

• Ручні та ранцеві

• Потужні та ефективні

• Високий робочий комфорт

BG 86
27,2 cм3 • 4,4 кг ①

Потужна бензинова повітродувка утворює сильний потік повітря 
для прибирання великих територій від листя, скошеної трави та  
свіжого снігу. Завдяки фільтру HD2 також підходить для вико-
ристання у дуже пильних місцях. Із круглим та плоским соплом, 
антивібраційною системою, пусковою ручкою STIHL ElastoStart, 
економним двигуном 2-MIX, важелем газу з фіксатором.

Артикул 4241 011 1752
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E = ErgoStart ① Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті
F = Elektrostart

BR 350
63,3 cм3 • 10,1 кг ①

Надійна повітродувка для професійного використання.  
Антивібраційна система STIHL, економний двигун 2-MIX,  
простий запуск, фіксатор важеля газу, зручна ручка.

Артикул 4244 011 1600

BR 200
27,2 cм3 • 5,7 кг ①

Компактний та дуже легкий ранцевий повітродувний пристрій. 
Антивібраційна система STIHL, економний двигун 2-MIX, простий 
запуск, фіксатор важеля газу, зручна ручка.

Артикул 4241 011 1603

BR 450 C-EF
63,3 cм3 • 11,5 кг ①

Дуже потужний повітродувний пристрій із системою електрозапуску 
STIHL (F) та системою легкого запуску STIHL ErgoStart, ручка з 
м'яким покриттям, антивібраційна система STIHL, широкі лямки, 
спрощена система запуску, важіль газу із кнопкою «СТОП», ручка 
для перенесення, плавне регулювання довжини видувної труби.

Артикул 0424 401 1632

Із кнопкою 

запуску

BR 550
64,8 cм3 • 9,9 кг ①

Потужний повітродувний пристрій з регулюванням довжини видувної 
труби та двигуном 4-MIX®. Призначений для використання на 
територіях, де потрібно уникати створення зайвого шуму.  
Антивібраційна система STIHL, ранцевий/нагрудний ремінь.

Артикул 4282 200 1612

NEW

BR 800 C-E
79,9 cм3 • 11,7 кг ①

Найпотужніший повітродувний пристрій від STIHL. Практичний  
боковий запуск для зручності повторного старту, не знімаючи 
пристрій зі спини. Налаштування положення ручки та плавне 
регулювання довжини видувної труби відбувається без додаткових 
інструментів. Ручка з м'яким покриттям, антивібраційна система 
STIHL, ергономічна конструкція ранця з широкими лямками, поясний 
ремінь, нагрудний ремінь, двигун 4-MIX®, простий та логічний 
процес запуску, важіль газу із плавним регулюванням та кнопкою 
«СТОП», ручка для перенесення.

Артикул 4283 011 1603

BR 700
64,8 cм3 • 10,8 кг ①

Надзвичайно потужний повітродувний пристрій з високою видувною 
здатністю. Положення ручки керування та довжина видувної труби 
налаштовується без будь-яких інструментів, із ефективною антиві-
браційною 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 011 1621

① Вага включно з акумулятором
② Вага без акумулятора 
③ Пояснення символів дивіться на сторінці 331

Акумуляторні  
повітродувні 
пристрої
ƒ

•   Для безшумного прибирання навколо 
лікарень, шкіл, дитячих садочків 

• Найтихіші повітродувки в асортименті

• Без кабелю та вихлопних газів

BGA 45
 ③   

18 В • 2,2 кг ①

Зручна акумуляторна повітродувка для прибирання невеликих 
ділянок навколо будинку. Оснащена круглою видувною трубою, 
вбудованим літій-іонним акумулятором (45 Вт·год) з індикатором 
заряду, настінним тримачем з функцією заряджання для практичного 
зберігання і одночасного заряджання пристрою. Час заряджання 
акумулятора до 80 % – 210 хвилин, до 100 % – 300 хвилин.

Артикул 4513 011 5900

NEW – У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2020!

BGA 86
   ①

36 В • 2,8 кг ②

Комфортна в керуванні дуже потужна акумуляторна повітродувка 
для професійного застосування, особливо в межах міста, на 
ігрових майданчиках та парковках. Для прибирання листя, гілок, 
скошеної трави та легкого сміття. Порівняно з BGA 85 потужність 
видування збільшено на 40 % з одночасним зниженням ваги. Круг-
ле сопло, ручка з м'яким покриттям, видувна труба з триступене-
вим регулюванням довжини. Пласке сопло для більшої швидкості 
повітря доступне в якості приладдя. 

BGA 86 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул BA02 011 5900

BGA 56
 ①   

36 В • 2,1 кг ②

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

BGA 56 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4523 011 5904

КОМПЛЕКТ BGA 56 З АКУМУЛЯТОРОМ AK 20 ТА ЗАРЯДНИМ  

ПРИСТРОЄМ AL 101

Артикул 0452 301 5918
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①  Вага без кабелю

Електричні 
 повітродувні 
пристрої
ƒ

•  Для домашнього господарства 

•    Ідеальні для використання на  
присадибній ділянці

•  Дуже малошумні

•  Потужна видувна сила

BGE 71
230 В • 1,1 кВт • 3,0 кг ① 

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 1542

BGE 81
230 В • 1,4 кВт • 3,3 кг ①

Легкий електричний повітродувний пристрій із низьким рівнем 
шуму і дуже потужним повітряним 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 1551

Порада експерта STIHL

Ви можете дуже просто переобладнати Ваш пові-

тродувний 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 пере-

оснащення в садовий пилосос, який Ви знайдете на 

сторінці 196.
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Приладдя для  
повітродувних 
пристроїв
ƒ

•  Для розширення можливостей  
використання  

• Різні сопла 

• Комплект для чистки дахів 

• Ремені для комфортної роботи

Комплект 

для перео-

снащення  

в садовий  

пилосос
Для переоснащення  
повітродувного пристрою  
в садовий пилосос. Для  
BG 56 та BG 86.

Артикул

4241 700 2200

Комплект 

для перео-

снащення  

в садовий 

пилосос
Для переоснащення  
електричних повітродувних 
пристроїв у садовий пилосос. 
Для BGE 71 та BGE 81.

Артикул

4811 700 2201

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

Дворучна  

рукоятка
Розподіляє силу віддачі  
рівномірно на обидві руки. 
Особливо рекомендується 
при використанні вигнутого 
сопла, для роботи з BR 350, 
BR 550 та BR 700, BR 800.

Артикул

4282 790 1700

Нагрудний 

ремінь
Для більш комфортного  
носіння повітродувного  
пристрою. Для BR 200 D, 
BR 350, BR 700 та  
BR 800 C-E.

Артикул

0000 790 7700

Ремінь
Ремінь для акумуляторної 
повітродувки BGA 85 
забезпечить комфортне 
носіння пристрою. Завдяки 
різноманітним кріпленням  
Ви зможете відрегулювати 
баланс пристрою залежно 
від того, з яким акумулятором 
Ви працюєте – ранцевим 
(AR) чи звичайним (AP). Під 
час роботи з акумулятором 
AR Вам знадобиться додат-
кова накладка.

Артикул

4853 710 9000

Пом’якшуюча  

накладка
Підкладка з кріпленнями до 
ранцевої системи, поясу або 
ранцевого акумулятора.

Артикул

0000 007 1045

Захисна  

решітка
Захисна решітка над  
всмоктувальним отвором  
запобігає всмоктуванню 
листя, що крутиться у вихорі, 
без втрати потужності 
(додаткове приладдя для 
моделей STIHL BR 380 та 
SR 420).

Артикул

4 203 760 8100
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Пласке сопло

4241 708 6302 вигнуте BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81

Забезпечує більший радіус дії завдяки  
своїй формі, що направляє потік повітря  

паралельно до поверхні.

4606 701 8301 вигнуте BGA 85

4203 701 8300 вигнуте BR 350

4282 708 6340 вигнуте BR 430, BR 500, BR 600

4282 708 6304 вигнуте BR 700

Кругле сопло

4244 708 6300 пряме BR 350

Для ергономічної роботи без втоми.4282 708 6360 пряме BR 430

4244 708 6301 пряме BR 450
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 Серійно E = ErgoStart ① K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A)
  Оснащується  
додатково (приладдя)

F = Elektrostart ② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2

③ Поєднання швидкості повітря з потоком повітря
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Бензинові повітродувні пристрої

BG 50 4229 011 1723 27,2 – – 3,6 ④ 13 58/– 700/– 92 105 10,5 – ⬤/– – – – – –/– –

BG 56 4241 011 1730 27,2 – – 4,1 ④ 13 71/– 700/– 90 104 7,5 2-MIX ⬤/ – /– – – –/–

BG 86 4241 011 1752 27,2 – – 4,4 ④ 15 76 / 89 755/620 90 104 2,5 2-MIX ⬤/⬤ ⬤ –/– – – –/–

BR 200 4241 011 1603 27,2 – – 5,7 ④ 12 67/– 680/– 96 103 3,0 2-MIX ⬤/– ⬤ – – – /– –

BR 350 4244 011 1600 63,3 – – 10,1 ④ 17 90/– 740/– 98 106 3,9 2-MIX ⬤/ ⬤ – – – / –

BR 450 C-EF 0424 401 1632 63,3 – – 11,5 ④ 28 99/– 1.090/– 102 108 2,5 2-MIX ⬤/– ⬤ –/⬤ – ⬤ / –

BR 550 4282 011 1612 64,8 – – 9,9 ④ 27 113/– 930/– 98 108 1,6 4-MIX ® ⬤/– – – – ⬤ / –

BR 700 4282 011 1621 64,8 – – 10,8 ④ 35 88/– 1.550/– 101 109 2,5 4-MIX ® ⬤/ ⬤ – – – /⬤ –

Br 800 C-E NEW 4283 011 1603 79,9 – – 11,7 ④ 41 97/– 1.700/– 104 112 3,5 4-MIX ® ⬤/– ⬤ –/⬤ ⬤ – ⬤/⬤ –

Акумуляторні повітродувні пристрої

BGA 45 4513 011 5900 – 18 – 2,2 ⑤ 5 44/– 420/– 76 87 3,2 – ⬤/– – – – – –/– –

BGA 56 4523 011 5904 – 36 – 2,1 ⑥ 9 45/48 600/530 79 91 2,5 – ⬤/ – – – – –/– –

Комплект BGA 56  
із AK 20 + AL 101

0452 301 5918 – 36 – 3,3 ⑤ 9 45/48 600/530 79 91 2,5 – ⬤/ – – – – –/– –

BGA 86 NEW ⑧ BA02 011 5900 – 36 – 2,8 ⑥ 15 69/76 780/710 77 91 0,5 – ⬤/ ⬤ – – – – –/– –

Електричні  повітродувні пристрої

BGE 71 4811 011 1542 – 230 1,1 3,0 ⑦ 9 –/70 –/485 85 100 1,0 – –/⬤ – – – – –/– –

BGE 81 4811 011 1551 – 230 1,4 3,3 ⑦ 12 –/82 –/565 89 103 4,1 – –/⬤ – – – – –/– –

④  Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті ⑧ у продажу з весни 2020!
⑤ Вага включно з акумулятором
⑥ Вага без акумулятора
⑦ Вага без кабелю

Порада  

експерта 

STIHL:

Якщо ви працюєте в зоні із 

обмеженим рівнем шуму, 

наприклад, у житловому  

районі міста, рекомендуємо 

використовувати найбільш тихі 

моделі повітродувок. Напри-

клад, STIHL BR 500 було 

розроблено саме для цього. 

Рівень шуму у порівнянні до 

інших моделей нижче на 59%. 

Проте, незважаючи на низький  

рівень шуму, повітродувка  

BR 500 - потужний та надійний 

пристрій з високою потужністю 

видування.
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①  Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті
② Вага без кабелю

Садові  
пилососи та  
приладдя
ƒ

•  Для професійного використання  
та домашнього господарства

•  Для збирання та подрібнення листя,  
гілок та трави

•  Із комплектом для переобладнання  
в повітродувний пристрій

SH 56
27,2 cм3 • 5,2 кг ①

Дуже потужний садовий 
пилосос. Ідеально підходить 
для прибирання середніх за 
площею територій. Із плавним 
регулюванням обертів, із 
круглим соплом для пере-
оснащення у повітродувку, 
економним двигуном 2-MIX.

Артикул

4241 011 0915

SH 86
27,2 cм3 • 5,6 кг ①

Дуже потужний бензиновий 
садовий пилосос. Ідеально 
підходить для прибирання 
великих територій. Плавне 
регулювання обертів, пускова 
ручка STIHL ElastoStart, 
антивібраційна система 
STIHL, економний двигун 
2-MIX, фільтр HD2. Серійно 
з круглим та плоским соплом 
для переоснащення у  
повітродувку. 

Артикул

4241 011 0917

SHE 71
230 В • 1,1 кВт • 4,1 кг ②

Малошумний електричний 
садовий пилосос. Оптимально 
підходить для робіт біля 
будинку. У комплекті  
з видувною трубою для  
переоснащення у повітро-
дувний пристрій.

Артикул

4811 011 0829

SHE 81
230 В • 1,4 кВт • 4,5 кг ②

Потужний та малошумний 
електричний садовий пило-
сос. Серійно оснащений  
великим 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 0839

Підібрати необхідні  

паливно-мастильні  

матеріали

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 256

 Серійно ③ K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A) 
  Оснащується додатково  
(приладдя)

④ K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2

⑤ Садовий пилосос можете бути переобладнано в повітродувку

Мішок із  

тканини, що  

не пропускає  

пил
Вміст 45л. Для використання 
в місцях з підвищеним 
вмістом пилу. Для SH 56 та 
SH 86.

Артикул

4229 708 9701

Вигнуте 

плоске  

сопло
Для SH 56, SH 86, SHE 71 та 
SHE 81.

Артикул

4241 708 6302

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
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Бензинові садові пилососи

SH 56 4241 011 0915 27,2 – – 5,4 ① 94 105 9,1/8,0 2-MIX 710 45 – ⬤/ ⬤ ⬤ ⬤

SH 86 4241 011 0917 27,2 – – 5,8 ① 93 106 2,5/1,9 2-MIX 770 45 ⬤ ⬤ ⬤/⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Електричні садові пилососи

SHE 71 4811 011 0829 – 230 1,1 4,1 ② 85 101 1,2/0,8 – 580 45 – – –/⬤ – ⬤ –

SHE 81 4811 011 0839 – 230 1,4 4,5 ② 88 103 5,6/2,6 – 650 45 – – –/⬤ ⬤ ⬤ –
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Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості  наведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінціe 330 та на сайті www.stihl.UA.

Підмітальні пристрої  
в деталях 
ƒ

04  Практичний  

контейнер  

для сміття

01  Підмітання  

без пилу

05 Точне  

налаштування

02  Для різноманітних  

завдань

03 Зносостійкі  

матеріали

06 Легке керування

Технології

01  УЩІЛЬНЮВАЧ ТА ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР 
Забезпечують затримання найдрібніших часточок пилу під час 
підмітання.

02  ПІДМІТАЛЬНА СИСТЕМА STIHL MULTICLEAN   
Дві щітки піднімають різні види сміття і переміщують їх відразу 
в контейнер. Навіть важкий та вологий бруд, бляшанки 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 осто-
ронь. Завдяки тому, що бруд та сміття підіймається перед 
щітками, нічого не застряє під підмітальним пристроєм, а 
відразу потрапляє в контейнер.

03  ЗНОСОСТІЙКІ МАТЕРІАЛИ 
Щетинки на щітках виготовлені з надзвичайно зносостійкого 
нейлону, який багато років не потребуватиме заміни.

Комфорт

04  ПРАКТИЧНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СМІТТЯ 
Особливо великий контейнер вбирає багато сміття, але не 
займає при цьому багато місця. Підмітальний пристрій можна 
зберігати, поставивши його вертикально на контейнер,  
випадення вмісту при цьому виключено.

05  ЦЕНТРАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ ВИСОТИ ТА 

ПРИТИСКАЧ ЩІТОК 
Дозволяє припасувати підмітальний пристрій до будь-якої 
поверхні. Щітки та притискач щіток, які виступають з боків, 
забезпечать якісне підмітання навіть вздовж стін та бордюрів.

06  НАДІЙНИЙ ПРИВІД ТА ЕРГОНОМІЧНА  

КОНСТРУКЦІЯ РУЧКИ КЕРУВАННЯ З  

РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВИСОТІ 
Завдяки малій вазі, надійному приводу з оптимальною пере-
дачею зусилля та ергономічній конструкції ручки керування 
переміщення пристрою відбувається легко та приємно.

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 цен-
тральним налаштуванням висоти, боковими напрямними роликами, 
зносостійкими нейлоновими щітками. STIHL KG 550 швидко та  
ретельно 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 4705

KG 770
Об'єм контейнера 50 л • ширина підмітання 77 см • 13,0 кг

Для підмітання без пилу поверхонь із твердим покриттям, як у  
приміщенні, так і зовні. Підмітальна система STIHL MultiClean 
PLUS, із 8-ступеневим центральним налаштуванням 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 оформ-
лення ручки керування з регулюванням по висоті у 2-х положеннях, 
бокові напрямні ролики. Зносостійкі нейлонові щітки. Ідеально 
підходить для приміщень, наприклад, складів, ангарів, гаражів.

Артикул 4860 019 4706

Підмітальні 
пристрої
ƒ

•   Для приватного та професійного  
використання

•  Для очищення доріжок, паркувальних 
майданчиків або під’їзних шляхів 

•  Підмітають крупний, дрібний,  
важкий та вологий бруд 

•  З ефективною системою підмітання 
STIHL MultiClean та MultiClean PLUS

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ202 203
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 Серійно ①  Вага без акумулятора
② Пояснення символів дивіться на сторінці 331
③  K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A)

літій-іонний акумуля-

тор та інше приладдя

МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 8

NEW

KGA 770
 ②

36 В • 16,0 кг ① • Об'єм контейнера 50 л • ширина підмітання 77 см

Акумуляторний підмітальний пристрій для прибирання великих 
територій як в приміщенні, так і ззовні. Підмітальна система 
STIHL MultiClean PLUS, 8-ступеневий центральний механізм 
налаштування висоти щіток для сміття різного розміру, ручка для 
транспортування, компактне вертикальне зберігання, Ергономічне 
оформлення ручки керування з регулюванням по висоті у 2-х 
положеннях, бокові напрямні ролики. Акумуляторний привід та 
підмітальний валик полегшують ведення пристрою, що дозволяє 
ефективно прибирати навіть кути чи місця вздовж бордюрів. 

KGA 770 БЕЗ АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Артикул 4860 011 4703
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Підмітальні пристрої

KG 550 4860 019 4705 25 55 – 6,0 – – 300 MultiClean ⬤ – – – – –/– –/– ⬤/⬤/⬤/⬤

KG 770 4860 019 4706 50 77 – 13,0 – – 1.500 MultiClean PLUS ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ –/– ⬤/⬤ ⬤/⬤/⬤/⬤

Акумуляторний підмітальний пристрій

KGA 770 4860 011 4703 50 77 36 16,0 ① 64 80 2.000 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. Детальні-
ші відомості  наведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінці 330 та на сайті www.stihl.UA.

Мийки високого  
тиску в деталях 
ƒ

02 Низький  

рівень зносу

06 Зручне перевезення

04 Завжди необхідний 

миючий засіб

01  Енергозберігаюча 

експлуатація
03 Збільшений  

робочий ресурс

05  Комфортна 

робота

Технології

01  РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ТА КІЛЬКОСТІ ВОДИ НА 

ПРИСТРОЇ 
Дозволяє регулювати кількість води та робочий тиск безпо-
середньо на насосі. У порівнянні з регулюванням на пістолеті 
(рекомендується тільки для короткочасного регулювання 
тиску) в такій системі значно зменшуються витрати електрое-
нергії та навантаження на обладнання в цілому.

02  НИЗЬКООБОРОТНИЙ ДВИГУН ТА НАДІЙНИЙ 

ЛАТУННИЙ НАСОС З КЕРАМІЧНИМИ ПОРШ-

НЯМИ   
Завдяки збільшеному об'єму циліндра насоса він здійснює 
менше обертів. Це подовжує термін служби двигуна і насоса, 
одночасно знижуючи рівень шуму. Знос керамічних поршнів 
зведений до мінімуму, за рахунок чого також зростає термін 
служби насоса.

03  АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЯ 

РОБОТИ НА ХОЛОСТОМУ ХОДІ ПІСЛЯ 

ВИМКНЕННЯ ДВИГУНА 
Після відключення пістолета електродвигун на всіх мийках 
автоматично вимикається і переходить у режим очікування. 
На пристроях, що додатково оснащені функцією роботи на 
холостому ході після відключення, двигун продовжує пра-
цювати ще близько 20 секунд перш ніж пристрій перейде в 
режим очікування. Це подовжує термін служби всієї системи 
в цілому.

Комфорт

04  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.

05  ПРОФЕСІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ  

РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ ТРУБКИ 
Комфортне оформлення розпилювальної трубки розраховане 
на тривалу експлуатацію. Ергономічний дизайн зменшує силу 
віддачі струменю. Легка заміна приладдя та розпилювальної 
трубки завдяки спеціальному з'єднанню.

06  СКЛАДНА РУЧКА 
За допомогою двох зручних фіксаторів складна ручка дуже 
зручно переводиться у положення для транспортування. 
Проста заміна приладдя та сталевої труби завдяки швидко-
роз'ємній муфті.
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①  Під час використання мийок високого тиску дотримуйтесь  
законодавчих норм щодо утилізації стічних вод

Мийки  
компакт-класу  
для холодної 
води
ƒ

• Для наведення чистоти навколо  
будинку, для миття автомобіля ①

•  Для миття садових меблів, сходів,  
доріжок та терас

• Маневрені, зручні та компактні

• Легко транспортувати та переносити

re 90
10 – 100 бар • 520 л/год • 9,8 кг

Легка та компактна мийка високого тиску побутового класу із 
базовим оснащенням. Алюмінієва головка насоса, комплект для 
нанесення миючого засобу із пляшкою, роторною та плоскостру-
меневою форсункою із регулюванням тиску. Шарнірне з'єднання 
шланга з пістолетом, шланг високого тиску 6 м, ручка для  
транспортування. 

Артикул 4951 012 4508

re 100
10 – 110 бар • 440 л/год • 16,5 кг

Зносостійка мийка високого тиску із різноманітними деталями 
оснащенням. Алюмінієва головка насоса, тихий індукційний двигун, 
вбудоване шасі,  комплект для нанесення миючого засобу із 
пляшкою, роторною та плоскоструменевою форсункою із  
регулюванням тиску. Шарнірне з'єднання шланга з пістолетом, 
шланг високого тиску 6 м, ручка для транспортування. 

Артикул 4950 012 4501

re 110
10 – 110 бар • 440 л/год • 17,6 кг

Ергономічна мийка високого тиску із різноманітними деталями 
оснащенням. Пістолет із ручкою з м'яким покриттям та збільшеною 
довжиною, алюмінієва телескопічна ручка, бокові тримачі форсунок 
та шланга пістолета. Швидке підключення шланга до мийки, шланг 
високого тиску 7 м, ручка для транспортування. 

Артикул 4950 012 4521

Необхідне приладдя

ВИ МОЖЕТЕ ПІДІБРАТИ НА СТОРІНЦІ 210

re 120
10 – 125 бар • 500 л/год • 20,0 кг

Потужна мийка високого тиску із ергономічним оснащенням. 
Пляшка для розпилювання миючого засобу із дозуванням, міцна 
алюмінієва ручка для транспортування, 8-метровий шланг високого 
тиску армований сталлю, тримачі електрокабелю, відділення для 
зберігання форсунок.  

Артикул 4950 012 4541

re 130 Plus
10 – 135 бар • 500 л/год • 21,2 кг

Потужна мийка високого тиску із барабаном для зручного намо-
тування та зберігання 9-метрового армованого сталлю шланга.  
Серійно з пляшкою для додавання миючого засобу, поворотним 
тримачем електрокабелю, відділенням для зберігання форсунок та 
швидким підключенням шланга до мийки. Із роторною та плоскою 
форсунками. 

Артикул 4950 012 4561
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re 143
10 – 140 бар • 610 л/год • 26,2 кг

Потужна та надійна мийка високого тиску допоможе позбутися 
найстійкішого бруду на подвір'ї, у гаражі або майстерні. Серійно з  
роторною та плоскою форсунками, що зручно зберігаються 
під передньою відкидною кришкою. Оснащена алюмінієвою 
телескопічною ручкою, практичною ручкою для транспортування, 
регулятором тиску та кількості води, манометром, розташованим у 
центрі корпуса. Шарнірне з'єднання шланга з пістолетом запобіга-
тиме перекручуванню шланга, а система дозування миючого засобу 
дозволить витрачати його саме стільки, скільки потрібно для  
відповідного завдання.

Артикул 4768 012 4515

Мийки серед-
нього  класу 
потужності
ƒ

•   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

re 163
10 – 150 бар • 650 л/год • 26,4 кг

Витривала мийка для вибагливих користувачів та найстійкіших  
забруднень. Алюмінієва телескопічна ручка, відкидна передня 
кришка для зберігання форсунок, латунна голівка насоса, зносо-
стійкі поршні з керамічним покриттям, регулювання тиску та кількості 
води, манометр, бак для миючого засобу та дозувальна система 
для миючого засобу, швидкоз’ємна муфта на виході високого тиску. 

Артикул 4769 012 4510

Необхідне приладдя

ВИ МОЖЕТЕ ПІДІБРАТИ НА СТОРІНЦІ 218

NEW

re 150
10 – 140 бар • 612 л/год • 30,0 кг

Потужна та витривала мийка високого тиску 140 бар з різнома-
нітним оснащенням. Латунний насос високого тиску, регулятор 
тиску та кількості води з манометром, вбудований бак з дозатором 
миючого засобу, пласкоструменева форсунка з регулюванням, 
роторна форсунка зі зносостійкої кераміки, швидкороз'ємна муфта 
Anti-Drill на пістолеті, яка запобігає закрученню шланга, відділення 
для зберігання форсунок, 9-метровий шланг високого тиску, армо-
ваний сталлю. 

Артикул RE01 011 4500

NEW

re 170
10 – 150 бар • 648 л/год • 31,0 кг

Особливо надійна та потужна мийка високого тиску 150 бар з 
різноманітним оснащенням. Латунний насос високого тиску зі 
зносостійкими поршнями з керамічним покриттям, регулятор тиску 
та кількості води з манометром, вбудований бак з дозатором  
миючого засобу, пласкоструменева форсунка з регулюванням, 
роторна форсунка зі зносостійкої кераміки, швидкороз'ємна муфта 
Anti-Drill на пістолеті, яка запобігає закручуванню шланга, відділення 
для зберігання форсунок, 9-метровий шланг високого тиску,  
армований сталлю. 

Артикул RE01 011 4530

NEW

re 150 Plus
10 – 140 бар • 612 л/год • 31,0 кг

Потужна витривала мийка високого тиску 140 бар із оснащенням 
класу "комфорт". Барабан для шланга з напрямною для намотування, 
складна ручка барабану та 12-метровий шланг високого тиску, 
армований сталлю, латунний насос високого тиску, регулятор тиску 
та кількості води з манометром, вбудований бак з дозатором  
миючого засобу, плоскоструменева форсунка з регулюванням 
тиску, роторна форсунка зі зносостійкої кераміки, швидкороз'ємна 
муфта Anti-Drill на пістолеті, яка запобігає закручуванню шланга, 
відділення для зберігання форсунок.

Артикул RE01 011 4502

NEW

re 170 Plus
10 – 150 бар • 648 л/год • 31,0 кг

Особливо надійна та потужна мийка високого тиску 150 бар із 
оснащенням класу "комфорт". Барабан для шланга з напрямною 
для намотування, складна ручка барабану та 12-метровий шланг 
високого тиску, армований сталлю, латунний насос високого тиску 
зі зносостійкими поршнями з керамічним покриттям, регулятор 
тиску та кількості води з манометром, вбудований бак з дозатором 
миючого засобу, пласкоструменева форсунка з регулюванням, 
роторна форсунка зі зносостійкої кераміки, швидкороз'ємна муфта 
Anti-Drill на пістолеті, яка запобігає закручуванню шланга, відділення 
для зберігання форсунок.

Артикул RE01 011 4531
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Розпилю-

вальні  

трубки
Довга, зігнута.  
1.080 мм з форсункою. 
Підходить для очищення 
важкодоступних місць. Для 
RE 88 – RE 163.

Артикул

4900 500 1903

Розпилю-

вальні  

трубки
Кутова.  
1.080 мм з  
форсункою. Підходить для 
очищення важкодоступних 
місць. Для RE 88 – RE 163.

Артикул

4900 500 1902

Текстильний  

плоский  

шланг з  

касетою
Довжина 12 м. Шланг низь-
кого тиску, включає касету 
для легкого розмотування 
і намотування та для його 
зберігання з економією місця. 
Можливе зберігання безпо-
середньо на пристрої. ②

ДЛЯ RE 90 – RE 170 PLUS

Артикул

4910 500 8600

FÜR RE 143 – RE 170 PLUS 

(фактичний зовнішній вид може 
відрізнятися від зображеного)

Артикул

4900 500 8600

Подовжувачі

напірних 

шлангів ③

Для збільшення радіусу  
дії мийки. Із муфтою  
швидкого монтажу.

ДЛЯ RE 90 – RE 130 PLUS 

Довжина 7 м, текстильний  

Артикул

4910 500 0801

ДЛЯ RE 90 – RE 170 PLUS 

Довжина 9 м, армований сталлю  

Артикул

4910 500 0802

ДЛЯ RE 143 – RE 170 PLUS 

Довжина 20 м, армований сталлю 

Артикул

4910 500 0803

Подовжувачі  

напірних 

шлангів ③

Для збільшення радіусу дії 
мийки. Доступні в різній 
обмотці.

ДЛЯ RE 88 – RE 119 

Текстильна обмотка, 7 м   

(з гвинтовою різьбою)

Артикул

4900 500 8200

ДЛЯ RE 88 – RE 163 

Армований сталлю, 7 м  

(із швидким з'єднанням)  

Артикул

4900 500 8211

ДЛЯ RE 88 – RE 163 

Армований сталлю, 10 м  

(із швидким з'єднанням) 

Артикул

4900 500 8212

ДЛЯ RE 143 – RE 163 

Армований сталлю, 20 м  

(із швидким з'єднанням)

Артикул

4900 500 8213

Щітки для 

миття
Щітка для миття  

поверхонь.  
Ширина 285 мм. Для миття 
чутливих поверхонь. Із гумо-
вою смужкою для видалення 
залишків води, для  
RE 90 — RE 170 PLUS.

Артикул

4910 500 6000

Щітки для 

миття
Комплект для миття  

автомобіля.  
Складається з щітки для 
миття поверхонь, спеціальної 
форсунки для автомобіля та 
кутової форсунки з кутом 90°, 
для RE 90 — RE 130 PLUS. 

Артикул

4910 500 6100

Роторна  

щітка
Ø 155 мм. Для ефективного 
очищення чутливих повер-
хонь, із роторною щіткою 
та регульованим робочим 
кутом, для RE 90 —  
RE 163 PLUS ①. 

Артикул

4910 500 5900

①  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)

②   Рекомендація щодо RE 110, RE 120 та RE 130 PLUS: 
разом з фіксатором шланга (замовлення № 
4950-790-5400), плоский шланг з касетою може 
зберігатися безпосередньо на приладі. Макс. 
температура на вході води = 20 ° C

③  Подовжувач шланга високого тиску не  
намотується на барабан

Комплект 

для чищення 

труб
Довжина 15 м. Підходить 
для чищення труб із малим 
діаметром. Із форсункою, 
підходить для мийок для  
RE 90 – RE 163 PLUS.

Артикул

4910 500 8000

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

Приладдя  
для RE 90 –  
RE 170 PLUS
ƒ

•  Для розширення можливостей  
використання

• Різноманітні рішення для  
полегшення роботи

•   Приладдя для спеціальних завдань

Миюча щітка
Універсальна щітка. Для  
RE 143 – RE 163. 

Артикул

4900 500 3003

NEW

Щітка для 

миття  

поверхонь  

RA 90
255 мм. Для швидкого 
миття невеликих за площею 
поверхонь, без розбризку-
вання води. Із регулюванням 
тиску води, для RE 90 –  
RE 130 PLUS.

Артикул

4910 500 3900

NEW

Щітка для 

миття  

поверхонь  

RA 110
310 мм. Для швидкого миття 
великих за площею повер-
хонь, без розбризкування 
води. Із регулюванням тиску 
води, для RE 90 –  
RE 170 PLUS.

Артикул

4910 500 3901
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①  Підключити очищувач під високим тиском лише з клапаном зворотного потоку до системи питної води

Запобіжник  

від зворот-

ного  

потрапляння 

води із му-

фтою 3/4"  ①

Запобігає зворотному  
потраплянню води із  
миючого пристрою у  
водопровід чи резервуар 
із питною водою. Для  
RE 88 – RE 163.

Артикул

4900 500 5700

Насадка для 

піскоструй-

ного  

очищення  

поверхонь
Довжина 4 м. Для мокрої 
обробки цегляних поверхонь 
та металевих деталей.  
Найкращі результати зі с 
труменевими гранулами 
STIHL SB 90. Для RE 90 — 
RE 163 PLUS.

Артикул

4910 500 1800

Піскостру-

минна  

насадка
Для чистки кам'яних стін або 
металевих поверхонь. Най-
кращі результати досягаються 
із гранулятом для розпилення 
STIHL SB 90.  Для RE 88 –  
RE 163.

Артикул

4900 500 1801

Миючі засоби 
для мийок  
високого  
тиску
ƒ

•   Оптимально пристосовані для  
використання з мийками високого  
тиску Stihl

•  Миючі засоби для будь-якого  
завдання 

•  Гранулят для видалення стійкого  
забруднення

10

Розпилю-

вальна  

трубка
Довга, зігнута під кутом.  
Довжина 1080 мм. Надійна 
зігнута під кутом трубка з 
насадкою для очищення 
важкодоступних ділянок, для 
RE 90 — RE 163 PLUS.

Артикул

4910 500 1900

Піноутворю-

вач
Ефективне очищення піною. 
Із регулюванням кута та 
напрямку струменя, із 
дозуванням концентрації 
миючого засобу, 1-літрова 
пляшка із великим отвором 
для наповнення, Для  
RE 90 – RE 170 PLUS.

Артикул

4910 500 9600

Піноутворю-

вач
Ефективне очищення піною. 
Можливе налаштування 
струменя води для верти-
кального і горизонтального 
чищення, регульований ро-
бочий кут, кнопка дозування 
для концентрації миючого 
засобу, 1-літрова пляшка із 
великим отвором для напов-
нення. Призначений для  
мийок RE 88 – RE 163. 

Артикул

4915 500 9600

Подовжувачі

напірних 

шлангів
Для збільшення радіусу  
діїмийки. Із муфтою  
швидкого монтажу. 

ДЛЯ RE 88 – RE 129 PLUS 

7 м, текстильна обмотка

Артикул

4915 500 0829

ДЛЯ RE 88 – RE 163 PLUS 

9 м, армований сталлю

Артикул

4915 500 0836

Подовжувач  

розпилю-

вальної 

трубки
Довжина 430 мм. Для  
RE 90 – RE 170 PLUS.

Артикул

4910 500 0900

Подовжувач  

розпилю-

вальної 

трубки
Довжина 410 мм. Для  
RE 88 – RE 163 для моделей 
випуску з 2007 року.

Артикул

4900 500 0303

Комплект 

для всмокту-

вання
Довжина 3 м. Для безнапірної 
подачі води з будь-яких 
водойм, наприклад, дощових 
бочок і цистерн. Зі всмокту-
вальним комплектом реко-
мендовано використовувати 
водяний фільтр. Для  
RE 90 – RE 163 PLUS.

Артикул

4910 500 0500

Комплект 

для всмокту-

вання
Довжина 3 м. Для безнапірної 
подачі води з будь-яких 
водойм, наприклад, дощових 
бочок і цистерн. Зі всмокту-
вальним комплектом реко-
мендовано використовувати 
водяний фільтр. Для  
RE 88 – RE 163.

Артикул

4900 500 0500

Фільтр для  

води
Захищає насос від бруду, 
що може міститись у воді, 
3/4". Для RE 90 –  
RE 163 PLUS.

Артикул

4910 500 5400

Фільтр для 

води
Захищає насос від бруду, 
що може міститись у воді, 
3/4". Для RE 88 – RE 163.

Артикул

4900 500 5401
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NEW

Універсаль-

ний миючий 

засіб для 

професійно-

го викори-

стання
Для професійного вико-
ристання на всіх твердих 
поверхнях, крім текстилю. 
Видаляє різноманітні грязьові 
відкладення, наприклад: 
масляні та жирові забруд-
нення, сажу, пил, залишки 
комах.

CP 200
1 л

Артикул

0782 516 9200

10 л

Артикул

0782 516 9201

NEW

Засіб для  

чищення  

коліс CR 100
500 мл. Для легкого вида-
лення сильних забруднень. 
Для всіх сталевих дисків 
та дисків із легкосплавних 
металів.

500 мл

Артикул

0782 516 9400

Порада експерта STIHL:

Миючі засоби та засоби для чищення мийок високого тиску STIHL та догляду за 

ними – ексклюзивно від SONAX  

Щоб гарантувати клієнтами найвищу якість не тільки мийок високого тиску, а й відповідних супутніх товарів, 

компанія STIHL заручилася підтримкою потужного партнера. Німецьке сімейне підприємство SONAX з 1950 року 

займається розробкою та виготовленням миючих засобів та засобів для чищення, які застосовуються в догляді за 

автомобілями, у промисловості та домашніх майстернях, а також сільському господарстві. В Німеччині SONAX 

займає лідерські позиції на ринку продукції для догляду за автомобілями вже багато років, а також він входить 

до числа кращих і на міжнародній арені. STIHL розробив у співробітництві з SONAX асортимент з п'яти миючих 

засобів та засобів для чищення. Вони відповідають найвищим вимогам та оптимально підходять для використання в 

мийках високого тиску STIHL. Цю серію, в яку входять універсальні миючі засоби CU 100 та CP 200, миючий засіб 

для каменю і фасадів CS 100, автомобільний шампунь CC 100, а також засіб для чищення коліс CR 100, SONAX 

постачає ексклюзивно для STIHL. Всі ПАР, які SONAX використовує у мийних засобах та засобах для чищення 

STIHL, біологічно розкладаються (згідно норм щодо миючих засобів 648/2004 ЄС) та не містять нітрилотриоцто-

вої кислоти (NTA). Під час використання миючих засобів та засобів для чищення дотримуйтеся місцевих норматив-

них документів щодо стічних вод.

NEW

Автомобіль-

ний шампунь 

з воском
Видаляє всі типові забруд-
нення автомобіля: бруд, 
сіль, залишки комах. Містить 
воскові компоненти для  
блиску та тривалого брудо- та 
водовідштовхуючого ефекту. 

CC 100
1 л

Артикул

0782 516 9300

5 л

Артикул

0782 516 9301

SG 11 PLUS
Ручний обприскувач  
об'ємом 1,5 л, максимальним 
тиском 3 бар, спеціальне 
ущільнення з матеріалу 
Viton® дозволяє використо-
вувати SG 11 PLUS як з 
миючими засобами, так  
і з агресивними рідкими 
засобами, наприклад,  
розчинники із рівнем  
рН 7 – ①④. Для збільшення 
робочого ресурсу передба-
чено спеціальний захисний 
елемент для насосу.

Артикул

4255 019 4912

NEW

Універсаль-

ний миючий 

засіб
Для дбайливого видалення 
різного бруду з твердих 
поверхонь навколо будинку 
та саду. Підходить для  
лакованих, металевих,  
кам’яних, синтетичних і 
скляних поверхонь.

CU 100
1 л

Артикул

0782 516 9100

5 л

Артикул

0782 516 9101

NEW

Миючий  

засіб для  

каменю і  

фасадів
Для твердих кам’яних, 
фасадних, бетонних, 
дерев’яних поверхонь або 
поверхонь з плитки. Надійно 
видаляє стійкий наліт,  
наприклад, мох, бруд від 
емісії, сажу та пил.

CS 100
5 л

Артикул

0782 516 9500
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мийки  
високого тиску  
професійного  
класу
ƒ

•  Для сільського, комунального  
господарства, будівництва та  
автомийок 

•  Для застарілого стійкого бруду  
в щоденному використанні 

•  Зносостійкий двигун

•  Першокласна ергономіка  
та різноманітне додаткове  
оснащення

re 232
145 бар • 660 л/год • 36,0 кг

Ідеальна мийка професійного класу. Ергономічна професійна  
розпилювальна трубка STIHL, 10-метровий армований сталлю 
шланг високого тиску, система зовнішнього всмоктування та  
дозування миючого засобу, поворотний тримач кабелю живлення  
з фіксатором, зручна ручка пістолету. 

Артикул 4788 012 4503

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 миючого засобу, 2 
ємності для миючого засобу на 2,5 л, переключення подачі  
миючого засобу між баками  однією кнопкою, складна ручка,  
низькооборотний двигун, 10 м армований сталлю шланг високого 
тиску, поворотний тримач електрокабелю з фіксатором.

Артикул 4780 012 4510

re 462 Plus
35 – 220 бар • 1.130 л/год • 83,0 кг

Найпотужніша професійна мийка із барабаном для 20-метрового 
армованого сталлю шланга високого тиску. Латунна головка 
насоса, керамічні поршні, регулювання тиску та кількості води, 
манометр, другий пістолет із роторною форсункою, автоматика 
відключення двигуна, дозувальна система миючого засобу, 2  
ємкості для миючого засобу на 2,5 л, переключення подачі миючого 
засобу між ємкостями однією кнопкою, ручка складається для 
компактного зберігання, поворотний тримач електрокабелю з 
фіксатором, міцна та стійка ходова частина.

Артикул 4780 012 4501

 

доповнити мийку  

додатковим  

приладдям

ВИ МОЖЕТЕ НА СТОРІНЦІ 218

 

Потрібні миючі засоби

МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 213
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① Разом із розпилювальною трубою
② Рекомендоване використання захисного ковпачка для форсунки
③ Подовжувач шланга високого тиску не намотується на барабан

Приладдя  
для RE 232 –  
RE 462 PLUS
ƒ

• Для обладнання професійних мийок

•  Спеціальні форсунки, щітки та інше  
приладдя для спеціальних  завдань

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

Піноутворю-

вач
Ефективне очищення  
піною. Можливе налашту-
вання струменя води для 
вертикального і горизон-
тального чищення,  
регульований 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

4910 500 9600

Захисний 

ковпачок 

для форсун-

ки
Захищає форсунку високого 
тиску від механічних пошко-
джень. Надійно кріпиться 
разом із форсункою, для  
RE 271 – RE 462 PLUS.

Артикул

4900 502 0900

Розпилю-

вальна 

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, RE 272 PLUS 

(з гвинтовим з'єднанням)

Артикул

4925 500 8304

W11 060 

для RE 362, RE 362 PLUS,  

(з гвинтовим з'єднанням)

Артикул

4925 500 8301

Роторна 

форсунка 

(турбофор-

сунка,  

форсунка  

для бруду)
Для особливо стійких  
забруднень, для великих  
поверхонь. 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

W11 060 

для RE 362, RE 362 PLUS,  

RE 461 PLUS

Артикул

4900 500 1662

Форсунки
Плоска форсунка.  

Кут струменя 30°,  
універсальна 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

Форсунки
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

Порада експерта STIHL:

Наші професійні мийки високого тиску серійно 

комплектуються форсунками 30°. За допомогою 

різноманітних аксесуарів та приладдя ви можете 

оптимізувати оснащення до ваших завдань. Напри-

клад, для миття великих поверхонь форсунки з кутом 

60° є більш ефективними. Для важкодоступних місць 

краще застосовувати  кутову розпилювальну трубу.

Адаптер для 

шлангів  

високого 

тиску③

Для під'єднання шлангів  
високого тиску. 

M27 x 1,5  

для RE 362 – RE 462 PLUS

Артикул

4925 503 1205

Подовжувачі  

напірних 

шлангів ③

Для збільшення радіусу дії 
мийки. Використовувати 
 разом із адаптером.  
Зміцнений, армований тсаллю 
шланг. DN 06, M24 x 1,5, 
для RE 230 – RE 282 PLUS.

Довжина 10 m

Артикул

4925 500 0840

Довжина 20 m

Артикул

4925 500 0841

Довжина 10 m

Артикул

4925 500 0842

Довжина 15 m

Артикул

4925 500 0843

Довжина 20 m

Артикул

4925 500 0844

Запобіжник 

від зворот-

ного по-

трапляння 

води, вкл. із  

муфтою 3/4" 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

Фільтр для 

води
3/4". Захищає насос від 
бруду, що може міститись  
у воді, для RE 232 –  
RE 282 PLUS. 

Артикул

4900 500 5405

Фільтр для 

води
3/4". Захищає насос від 
бруду, що може міститись  
у воді, для RE 362 –  
RE 462 PLUS.

Артикул

4900 500 5401

Комплект 

для всмокту-

вання
Довжина 3 м, 3/4".  
Професійне оснащення. 
Рекомендовано використо-
вувати водяний фільтр.  
Для RE 232 – RE 462 PLUS.

Артикул

4925 500 0500

④  Підключити очищувач під високим тиском лише з клапаном зворотного потоку до системи питної води
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 Серійно ①  Максимально допустимий тиск води в системі ③  Значення індикатора К згідно з положенням ЄС RL 2006/42/ЄС = 1,5 м/
с2 (RE 90), 2,0 м/с2 (від RE 100), з плоскоструменевою насадкою  Оснащується  

додатково (приладдя)
② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A)

④  Будь ласка, під час експлуатації мийок високого тиску дотримуй-
тесь місцевого законодавства щодо утилізації стічних вод
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Мийки високого тиску компакт-класу ④

RE 90 4951 012 4508 10 – 100 120 350 520 40 9,8 1,8 80,0 88,0 2,5 5 230/1~/50 15.000 ⬤/–/– 0,5 – 6 ⑥ ⬤/–/– –/– – – – – – – –/– – – ⬤ ⬤/–

RE 100 4950 012 4501 10 – 110 120 380 440 40 16,5 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 – 6 ⑥ ⬤/–/– –/– – – – – – – –/– – – ⬤ ⬤/–

RE 110 4950 012 4521 10 – 110 120 380 440 40 17,6 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 – 7 ⑥ ⬤/–/– –/– – – – ⬤ – ⬤ / ⬤ – ⬤ ⬤/–

RE 120 4950 012 4541 10 – 125 140 400 500 40 20,0 2,1 67,0 81,0 ≤ 4,2 5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 ⬤ 8 ⬤/–/– –/– – – – ⬤ ⬤ ⬤ / ⬤ – ⬤ ⬤/–

RE 130 PLUS 4950 012 4561 10 – 135 150 420 500 40 21,2 2,3 72,0 86,0 < 3,1 5 230/1~/50 2.850 ⬤/–/– 0,5 ⬤ 9 ⬤/–/– –/– – – – ⬤ ⬤ ⬤ / – ⬤ ⬤ ⬤/–

 Мийки високого тиску середнього класу потужності ④

RE 143 4768 012 4515 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 150 NEW RE01 011 4500 10 – 140 180 540 612 60 30,0 2,9 71,0 85,0 < 2,5 5 230/1~/50 2.850 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 9 –/⬤/– ⬤/– ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ / ⬤ – ⬤ ⬤/–

RE 150 pLUS NEW RE01 011 4502 10 – 140 180 540 612 60 31,0 2,9 71,0 85,0 < 2,5 5 230/1~/50 2.850 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 12 –/⬤/– ⬤/– ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ / – ⬤ ⬤ ⬤/–

RE 163 4769 012 4510 10 – 150 160 570 650 60 26,4 3,3 ⑤ 73,5 86,6 < 2,5 5 230/1~/50 2.800 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 9 –/⬤/⬤ ⬤/– ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤/ ⬤ – ⬤ ⬤/–

RE 170 NEW RE01 011 4530 10 – 150 180 570 648 60 30,0 3,3 71,0 85,0 < 2,5 5 230/1~/50 2.850 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 9 –/⬤/– ⬤/– ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ / ⬤ – ⬤ ⬤/–

RE 170 plus NEW RE01 011 4531 10 – 150 180 570 648 60 31,0 3,3 71,0 85,0 < 2,5 5 230/1~/50 2.850 –/⬤/⬤ 2 ⬤ 12 –/⬤/– ⬤/– ⬤ – – ⬤ ⬤ ⬤ / – ⬤ ⬤ ⬤/–

Мийки високого тиску професійного класу ④

RE 232 4788 012 4503 145 200 590 660 60 36,0 3,3 ⑤ 75,7 89,9 < 1,5 5 230/1~/50 2.800 –/–/⬤ – ⬤ 10 –/⬤/– –/– – – – – ⬤ – – – – ⬤ –/

RE 362 4780 012 4510 35 – 180 – 1.000 1.080 60 72,0 6,3 ⑤ 76,0 87,5 < 2,5 5 400/3~/50 1.450 –/⬤/⬤ 2,5 + 2,5 ⬤ 10 –/⬤/⬤ ⬤/⬤ ⬤ – – – – – – – – ⬤ –/

RE 462 PLUS 4780 012 4501 35 – 220 – 1.050 1.130 60 83,0 7,4 ⑤ 75,0 86,5 < 2,5 5 400/3~/50 1.450 –/⬤/⬤ 2,5 + 2,5 ⬤ 20 –/⬤/⬤ ⬤/⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – ⬤ ⬤ –/⬤

⑤  Мережа електропостачання в місці використання 
мийки має бути розрахована на таку потужність

⑥  PVC-обмотка
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Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості  наведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінціe 330 та на сайті www.stihl.UA.

Промислові пилососи 
в деталях 
ƒ

02 Ефективна система  

фільтрації

03 Все під рукою

Технології

01  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.

02  БАГАТОСТУПЕНЕВА СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ  
 Завдяки багатоступеневій фільтрації досягається  
ефективне очищення. Використання миючого  
фільтру є гігієнічним, заощадливим та бережливим  
до навколишнього середовища.

Комфорт

03  ВБУДОВАНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 

ПРИЛАДДЯ 
Із кріпленням для всмоктувального шланга та тримачем 
електрокабелю. Для компактного та зручного зберігання 
приладдя.

04  АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ ТА РОЗЕТКА  

ДЛЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА (E) 
 Можливість прямого підключення ручного електроінстру-
менту до пилососа дає Вам додатковий комфорт. Пилосос 
автоматично вмикається та вимикається через підключений до 
нього електроінструмент, наприклад, дриль або лобзик.

05  ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ 
 Завжди оптимальна потужність завдяки простому  
та швидкому очищенню фільтрувальних елементів.

06  РЕГУЛЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ОБЕРТІВ 
 Для плавного регулювання потужності всмоктування.

01  Механізм  

самоочищення

06  Регульована  

потужність  

всмоктування

05  Просте очищення 

фільтру

04  Комфортна  

робота

E = автоматика відключення / розетка

Пилососи для 
сухого та  
вологого  
прибирання
ƒ

•   Для професійного використання  
в майстернях, у клінінгових компаніях,  
у промисловості

•  Підходить для прибирання сухого  
та мокрого бруду

•  Широкий асортимент високоякісного 
приладдя

SE 62
1,4 кВт • 210 мбар • 3.600 л/хв

Пил, бруд та рідина прибираються швидко та легко – як у  
приміщенні, так і надворі. На вибір сухе та вологе прибирання, із 
функцією очищення фільтру, багатоступеневою системою фільтраці. 
Із вбудованим тримачем для приладдя. Довжина шланга 2,5 м.  
Із щілинною, універсальною та підлоговою насадками.

Артикул 4758 012 440

SE 62 E
1,4 кВт • 210 мбар • 3.600 л/хв

Зручний та практичний пилосос для сухого та вологого приби-
рання з автоматичним включенням та розеткою для підключення 
електроінструменту (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 вбудованим тримачем для приладдя. Довжина шланга 3,5 м.  
Із щілинною, універсальною та підлоговою насадками,  
адаптером для електроінструменту.

Артикул 4758 012 4403

Необхідне приладдя

ВИ МОЖЕТЕ ПІДІБРАТИ НА СТОРІНЦІ 224

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ222 223

10



E = автоматика відключення / розетка

SE 122
1,5 кВт • 250 мбар • 3.700 л/хв

Із багатоступеневою системою 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 фільтрувальним 
елементом та мішком. 

Артикул 4774 012 4400

SE 122 E
1,5 кВт • 250 мбар • 3.700 л/хв

З функцією автоматичного включення і розеткою для підключення 
електроінструменту. 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 електроінструменту, 
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

Приладдя до 
пилососів
ƒ

•  Для розширення можливостей  
використання 

•  Насадки для різного використання

• Подовжувальні трубки та адаптери

•  Шланги

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

Фільтруваль-

ний елементe
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

Фільтруваль-

ний елементe
Для тривалого, регуляр-
ного прибирання мокрого 
сміття, із високоякісної сталі. 
Нержавіючої сталі SE 62 та 
SE 122 E.

Артикул

4901 501 0900

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  
форсунок, всмоктувальних 
труб (2 х 500 мм), адаптерів 
(2 х) та шлангу (довжина  
1,75 м). Діаметр 50 мм, для 
SE 122 та SE 122 E.

Артикул

4901 500 9300

Автомобіль-

ний набір 

для приби-

рання
Для чистки різноманітних 
поверхонь автомобіля.  
Щілинна насадка (300 мм), 
гумова щітка та звичайна 
щітка, для SE 62 – SE 122 E.

Артикул

4901 500 9500

Комбінована 

насадка
(з'єднання Ø 36 мм)

Ширина 280 мм. Із ступін-
частим перемиканням  
для гладких поверхонь  
та килимових покриттів.  
Для SE 62 – SE 122 E.

Артикул

4901 500 2500

Насадка для 

підлоги
(з'єднання Ø 36 мм)

Для гладких поверхонь  
та килимових покриттів, 
ширина 260 мм.

Артикул

4901 500 2701

Алюмінієва 

підлогова 

щітка
(з'єднання Ø 36 мм)

Ширина 330 мм. Для  
сухого прибирання. Зі  
змінними щітками, для  
SE 62 – SE 122 E.

Артикул

4901 500 2700

Спеціальна  

насадка 

для великих 

площ
Ширина 450 мм. Для великих 
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

Насадка для 

вологого 

прибирання
(з'єднання Ø 36 мм)

Ширина 300 мм. Для  
вологого прибирання,  
для SE 62 – SE 122 E.

Артикул

4901 500 7200

Щітка з  

турбіною
(з'єднання Ø 36 мм)

Щітка із турбіною для  
особливо ретельного 
очищення текстильних 
поверхонь, із регулюванням 
потужності всмоктування, 
ширина 300 мм.

Артикул

4901 500 3605
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①  Необхідне обладнання для всмоктування (наприклад, 2 x муфти для 
шланга, шланг, патрубок і всмоктувальна трубка)

 Серійно

Насадка  

для всмокту-

вання
(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

Насадка  

для всмокту-

вання
(з'єднання Ø 36 мм)

Універсальна всмоктувальна 

насадка.  
Алюмінієва, ширина 150 мм.

Артикул

4901 502 2310

Насадка  

для всмокту-

вання
(з'єднання Ø 36 мм)

Гумова насадка.  
Довжина 185 мм. Для  
чищення делікатних повер-
хонь, для SE 62 – SE 122 E.

Артикул

4901 502 2400

Насадка  

для всмокту-

вання
(з'єднання Ø 50 мм)

Насадка для великого  
сміття ① Для будівельного 
сміття, гравію та ін.,  
ширина 175 мм.

Артикул

4901 500 2705

Насадка  

для всмокту-

вання
(з'єднання Ø 36 мм)

Щілинна насадка. 
Довжина 300 мм. Для  
чищення важкодоступних 
місць. Пластикова, для  
SE 62 та SE 122 E.

Артикул

4901 502 2200

Подовжу-

вальна 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

4901 500 0503

Ø 36 мм, антистатичний

Артикул

4901 501 0804

Ø 50 мм, антистатичний

Артикул

4901 501 0806

E = автоматика відключення/розетка ① K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A)
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Пилососи для сухого та вологого прибирання

SE 62 4784 012 4400 1,4 210 3.600 7,5 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 2,5 32 ⬤ – ⬤ –/⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ – – – –

SE 62 E 4784 012 4403 1,4 210 3.600 8,0 70,9 220 – 240 / 1- / 50 / 60 20 3,5 32 ⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤/– ⬤ ⬤ ⬤ – – –

SE 122 4774 012 4400 1,5 250 3.700 12,1 65,1 220 – 240 / 1- / 50 / 60 30 3,0 36 ⬤ – ⬤ –/⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ – – – –

SE 122 E 4774 012 4405 1,5 250 3.700 12,3 65,1 220 – 240 / 1- / 50 / 60 30 3,0 36 ⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ –/⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Щітка
(з'єднання Ø 36 мм)

Ширина 70 мм. Наприклад, 
для фітингів та клавіатур. 
Поворотна, із нейлоновими 
щетинками, для SE 62 –  
SE 122 E.

Артикул

4901 502 2900

Щітка
(з'єднання Ø 36 мм)

Довжина 230 мм. Для чи-
щення чутливих поверхонь, 
наприклад, м'яких меблів, 
для SE 62 – SE 122 E.

Артикул

4901 502 2600

Муфта
Для прямого під`єднання 
насадки до всмоктувального 
шлангу, з'єднання Ø 36 мм.

Артикул

4901 503 0800

Ручки
(з'єднання Ø 36 мм)  
Ручка із швидкоз'ємною  
муфтою. для SE 122, SE 122 E.

Артикул

4901 500 4702

З'єднувальна 

муфта
Для з'єднання всмоктувальних 
шлангів, з'єднання Ø 50 мм.

Артикул

4901 503 1200

Насадка  

для всмокту-

вання
(Anschluss Ø 36 мм)

Щілинна насадка.  
Довжина 920 мм. Металева 
насадка для чищення опалю-
вальних приладів та духових 
шаф. Для SE 62 – SE 122 E.

Артикул

4901 502 2201

насадка для 

радіаторів
(з'єднання Ø 36 мм)

Для чищення батарей та  
радіаторів. Щілинна насадка, 
для SE 62 – SE 122 E.

Артикул

4901 500 2610

Адаптер для 

електроін-

струменту
Для під'єднання шланга  
до електроінструменту з 
можливістю всмоктування 
пилу. 

Ø 36 мм. Швидке з'єднання,  

для SE 122 та SE 122 E

Артикул

4901 500 7301

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
Муфти для 

шланга
(без мал.) 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

Шланги
Із адаптером для  
електроінструменту.

Ø 27 мм x 3,5 м, для SE 62 та SE 62 E.

Артикул

4901 500 0520

Ø 27 мм x 3,5 м, антистатичний, для  

SE 122 та SE 122 E.

Артикул

4901 500 0503

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
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ЕФЕКТИВНИЙ 
ДОГЛЯД ЗА 
РОСЛИНАМИ. 
НА БУДЬ-ЯКОМУ 
РЕЛЬЄФІ.
ƒ

231  Ранцеві  

обприскувачі,  

приладдя

233  Ручні обприскувачі, 

приладдя
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Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості  наведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінціe 330 та на сайті www.stihl.UA.

Обприскувачі в деталях 
ƒ

03  Точне дозування

04 зручне  

керування

02 Швидке та чисте 

заправлення

01 Просте  

переоснащення

Технології

01  КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ 2-В-1 
Універсальний обприскувач SR 450 дуже просто  
переобладнується в пристрій для внесення грануляту.  
Без додаткового технічного переоснащення.

Комфорт

02  БАК ІЗ ВЕЛИКИМ ОТВОРОМ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ 
Завдяки великому отвору бак наповнюється швидко  
і без переливання. Його можна легко мити також  
і всередині.

03  ДОЗУВАЛЬНА СИСТЕМА 
Великий важіль для дозування та внесення грануляту роз-
ташований прямо під ручкою керування (модель SR 450). 
Він дає можливість не лише ввімкнути або вимкнути подачу 
добрива, але і точно налаштувати його концентрацію - і все 
це однією рукою.

04  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА РУЧКА ДЛЯ  

КЕРУВАННЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ 
Усі елементи керування двигуном та клапан подачі засобу 
для обприскування знаходяться на ручці керування. Не тільки 
керування двигуном, а й ввімкнення та вимкнення подачі 
засобу для обприскування також здійснюється однією рукою, 
швидко та зручно.

① Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті

SR 200
27,2 см3 • 10,0 л • 7,8 кг ①

Легкий обприскувач, надзвичайно комфортний завдяки компактній 
конструкції та розташуванню центру ваги ближче до корпусу. 
Ідеальний для оброблення насаджень 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 2603

SR 420
56,5 см3 • 13 л • 11,1 кг ①

Потужний ранцевий обприскувач із зручним наплічним ременем.  
В серійну комплектацію входить 3 решітки для формування  
конусоподібного, кутового та роздвоєного струменя. 

Артикул 4203 011 2611

SR 430
63,3 см3 • 14,0 л • 12,2 кг ①

Потужний обприскувач для оброблення великих ділянок. Зі спро-
щеною 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 направ-
ляючими решітками  для формування конусоподібного, кутового та 
роздвоєного струменя.

Артикул 4244 011 2600

Ранцеві  
обприскувачі  
та приладдя
ƒ

• Для сільського господарства,  
овочівництва та виноградарства

• Для розпилення рідких засобів  
захисту рослин, грануляту та насіння  

•  Ергономічні та зручні в роботі 

•  Оптимальне рішення для садівництва
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 Серійно ① Вага без паливно-мастильної суміші, в комплекті ② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A)
  Оснащується додатково 
(приладдя)

③ K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2

④  Без видувної труби
⑤  Під час роботи з обприскувачем дотримуйтесь всіх  

правил їх використання залежно від вимог Вашої країни

Поясний  

ремінь
Рівномірно розподіляє вагу 
інструменту між плечами та 
попереком і таким чином 
забезпечує комфортне 
носіння. Для SR 200 D,  
SR 420, SR 430 та SR 450.

Артикул

4203 710 9102

Насос
Насос підтримує кількість 
розпилюваної рідини на 
одному рівні та перемішує 
рідину в баку. Ідеально 
підходить для ефективного 
обприскування дерев 
середньої висоти та високих 
дерев.

ДЛЯ SR 430, SR 450

Артикул

4244 007 1004

ДЛЯ SR 200 D (без мал.)

Артикул

4241 007 1006

Комплект 

ULV-форсунки
Ідеально підійде для вне-
сення невеликої кількості 
рідини. 

ДЛЯ SR 430, SR 450

Артикул

4244 007 1022

ДЛЯ SR 200 (без мал.)

Артикул

4241 007 1009

Подовжу-

вальна  

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

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. Бензиновий 

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.
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Ранцеві обприскувачі ⑤ ⑤

SR 200 4241 011 2601 27,2 10,0 7,8 94 104 1,5 2-MIX 780 9,0 ⬤ – – – ⬤

SR 420 4203 011 2611 56,5 13,0 11,1 101 114 2,3 2-MIX 750 12,0 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SR 430 4244 011 2600 63,3 14,0 12,2 97 109 1,9 2-MIX 1.300 14,5 ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤

SR 450 4244 011 2641 63,3 14,0 12,8 101 110 1,9 2-MIX 1.300 14,5 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

⑤ Вага без вмісту

Ручні  
обприскувачі  
та приладдя
ƒ

•    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

SG 11
1,5 л • 0,46 кг ⑤

Ергономічний, легкий у керуванні обприскувач для внесення рідких 
засобів захисту рослин. Насос із дуже легким ходом для приємної 
роботи. Серійно оснащений конусоподібною форсункою.

Артикул 4255 019 4910

SG 21
3,0 л • 1,2 кг ⑤

Ручний обприскувач, найбільше підійде для догляду за квітниками 
на терасі та в невеличких садочках. Комфортне транспортування 
завдяки наплічному ременю. Серійно оснащений конусоподібною 
форсункою.

Артикул 4255 019 4921

SG 31
5,0 л • 1,8 кг ⑤

Ручний обприскувач для використання на присадибній ділянці. 
Надзвичайно зручний завдяки таким деталям оснащення як теле-
скопічна розпилююча трубка, велика ручка для відкривання бака 
одночасно є ручкою помпи.

Артикул 4255 019 4930

SR 450
63,3 см3 • 14,0 л • 12,8 кг ①

Крім оснащення, що є в моделі SR 430, цей обприскувач додатково 
обладнано системою для внесення грануляту та системою дозу-
вання, підключається за лічені секунди за допомогою важеля, що 
зручно розташований біля ручки керування. Зручне та точне  
дозування засобів для розпилювання.

Артикул 4244 011 2641
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 Серійно
① Без вмісту
②  Під час роботи з обприскувачем дотримуйтесь усіх правил їх  

використання залежно від вимог Вашої країни

SG 51
12,0 л • 4,5 кг ①

Компактний ранцевий ручний обприскувач для домашнього  
господарства та професійного використання. Важіль насоса швидко 
перевстановлюється з лівого боку на правий та навпаки. Міцна 
конструкція для тривалого використання, навіть у професійній 
сфері.

Артикул 4255 019 4950

SG 71
18,0 л • 4,8 кг ①

Ранцевий обприскувач для професійного 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 спеціальної форми 
забезпечать оптимальний комфорт під час носіння пристрою.  
Зручний запірний клапан із манометром.

Артикул 4255 019 4970
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Ручні обприскувачі ② ③

SG 11 4255 019 4910 1,5 0,46 –

SG 21 4255 019 4921 3,0 1,2 –

SG 31 4255 019 4930 5,0 1,8 –

SG 51 4255 019 4950 12,0 4,5 ⬤

SG 71 4255 019 4970 18,0 4,8 ⬤
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① Більше про деталі оснащення читайте на сторінці 338
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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

4255 500 0300
SG 31, SG 51, SG 71  

(Довжина 40 см)
– Полімер – Для точної обробки рослин на більшій відстані.

Подовжувальна 
труба

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.

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 територій. 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 збіль-
шення 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 рослин на великих територіях. Збільшений  
діапазон розпилення 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 
обробки великих ділянок. Дуже добре підходить для 
розпилення крупно-крапельних засобів для боротьби 
з бур'яном. (для монтажу на SG 51 та SG 71 потрібен 
тримач форсунок.)

Фільтр 100 μ 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  
цілеспрямованого 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 з  
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 2500 SG 21, SG 51, SG 71 – Полімер – Необхідний для кріплення плоскої  
форсунки на пристрій.
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СПРАВЖНЯ 
МІЦЬ. ДЛЯ 
СКЛАДНИХ  
ЗАВДАНЬ.
ƒ

241  Бензопила для  

бетону, приладдя

244  БЕНЗОРІЗИ  

ТА ПРИЛАДДЯ

253  Мотобури та  

приладдя

БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ,  
БЕНЗОРІЗИ ТА МОТОБУРИ

БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ,  
БЕНЗОРІЗИ ТА МОТОБУРИ

238 239
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Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості  наведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінціe 330 та на сайті www.stihl.UA.

Технології

01  ФІЛЬТРУВАЛЬНА СИСТЕМА З ТРИВАЛИМ 

РОБОЧИМ РЕСУРСОМ 
Оснащена фільтром HD2 та додатковим фільтром, затримує 
найменші часточки пилу та не пропускає їх до двигуна, значно 
збільшуючи його робочий ресурс. Для очищення HD2-фільтра 
можна використовувати мильний розчин, після чого ретельно 
промити водою. За фільтром HD2 встановлений додатковий 
фільтр, який вловлює найдрібніші часточки і захищає кар-
бюратор від пилу. Це суттєво збільшує міжсервісні інтервали і 
максимально захищає двигун від зношування.

02  ДВИГУН STIHL 2-MIX 
Двотактовий двигун STIHL 2-MIX поєднує високі оберти, 
надійність та економічність. Відпрацьовані гази відділяються 
від свіжої паливної суміші, мінімізуючи втрати пального, що 
зазвичай виникають під час продувки.

03  АБРАЗИВНО-ВІДРІЗНІ ЛАНЦЮГИ З АЛМАЗ-

НИМ НАПИЛЕННЯМ 
Розроблені для роботи з водою за технологією LowStretch. 
Алмазні сегменти попередньо загострені та демонструють 
повну потужність вже з першого різу. Спеціальна конструкція 
ланок ланцюга зменшує вібрацію та забезпечує комфортні 
умови роботи.

04  ШИНА З КАНАЛАМИ ДЛЯ ПОДАЧІ ВОДИ   
Внутрішні канали для подачі води в шині забезпечують 
постійне промивання та охолодження ланцюга, паза шини 
та ланцюгової зірочки. Це збільшує робочий ресурс шини 
та ланцюга, одночасно зменшуючи об'єм пилу, що полегшує 
умови роботи для користувача.

Комфорт

05  БОКОВЕ НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА 
Дозволяє зручно та безпечно замінити або підтягнути ланцюг.

06  ШТУЦЕР ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ З КРА-

НОМ-ДОЗАТОРОМ 
Забезпечує легке підключення до водопроводу завдяки 
швидкороз'ємній муфті. Кран-дозатор дає можливість зручно 
відрегулювати об'єм води, що подається для зменшення пилу, 
охолодження та промивання ланцюга.

Бензопила для бетону 
в деталях 
ƒ

05  Зручне  

натягування  

ланцюга

01 Збільшені 

міжсервісні  

інтервали

06  Підключення 

води

04  Тривалий  

робочий ресурс

02 Потужність та 

ощадливість

03  Збільшені  

інтервали між  

натягуванням  

ланцюга

Ця позначка означає використання технології 
LowStrech. Спеціальне міцне покриття захищає  
від зношення заклепки і ведучі ланки. Таким чином  
зменшується розтягування ланцюга.

Така позначка означає мокре різання, тобто різання 
з використанням води. Вода зменшує кількість пилу 
та забезпечує охолодження та змащування ланцюга. 
Використання води є обов'язковим під час роботи 
бензопилою для бетону!

①  Без паливної суміші, напрямної шини і абразивно-відрізного ланцюга з 
алмазним напиленням

② Реальна довжина різу є меншою ніж довжина шини

Бензопила для 
бетону  
та приладдя
ƒ

•   Для професійних будівельників 

• Для розрізання бетону й каміння  
з підключенням води

•  Ідеально підходить для вирізання  
отворів у стінах 

•  Для розрізання труб  

•  Чудово доповнює асортимент  
бензорізів

GS 461

76,5 см3 • 4,3 кВт / 5,8 к.с. • 7,6 кг ①

Поєднує зручність мотопили та силу бензоріза. Бокове натягування 
ланцюга, антивібраційна система STIHL, штуцер для підключення 
води, декомпресійний клапан, пускова ручка STIHL ElastoStart, 
зносостійкий пусковий трос, фільтр HD2, паливний бак з байонет-
ним замком кришки розташований таким чином, що бензопилу під 
час заправки не потрібно перевертати.

Довжина шини  40 см ②

Артикул 4252 200 0000

Підібрати необхідні  

паливно-мастильні  

матеріали

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 256

Порада експерта STIHL

Бензопилою для бетону STIHL можна ефективно і  

точно вирізати навіть дуже великі отвори, що робить 

цей інструмент ідеальним доповненням до класичного 

бензоріза. 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 спочатку виміряти  

і, якщо необхідно, розділити на кілька частин.

БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ,  
БЕНЗОРІЗИ ТА МОТОБУРИ

БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ,  
БЕНЗОРІЗИ ТА МОТОБУРИ
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 Серійно ① Абразивно-відрізний ланцюг постачається разом із ланцюговою зірочкою ④ K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A)
② Реальна довжина різу є меншою ніж довжина шини ⑤ K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2

③  Без паливної суміші, напрямної шини і абразивно-відрізного ланцюга з  
алмазним напилюванням

Абразивно-відрізний ланцюг з  

алмазним напиленням 36 GBE ①

   

Для швидкого та плавного різу з водою без вібрації. Особливо 
підходить для абразивних будівельних матеріалів, таких як цегла 
та силікатна цегла. Алмазні сегменти попередньо загострені, за 
технологією LowStrech.

Довжина шини  30 см ②

Артикул 3211 050 0054

Довжина шини  40 см ②

Артикул 3211 050 0064

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 збільшення 
діапазону регулювання натягу ланцюга.

Довжина шини  40 см ②

Артикул 3006 000 1213

Абразивно-відрізний ланцюг з  

алмазним напиленням 36 GBM ①

   

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  40 см ②

Артикул 3210 050 0064

Упор
Допоміжний упор для різання бетону та стін. Із загартованої,  
оцинкованої сталі, для GS 461.

Артикул 4252 660 0900
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Gesteinschneider

GS 461 4252 200 0003 40 76,5 4,3 / 5,8 7,6 105 115 4,5 / 4,0 2-MIX 3/8" GBM ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Будь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості  наведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінціe 330 та на сайті www.stihl.UA.

Технології

01  СИСТЕМА ВПОРСКУВАННЯ  

ВІД STIHL (I)  
Завдяки електронному контролю впорскування ця технологія 
забезпечує завжди оптимальні робочі налаштування та  
продуктивність двигуна відповідно до умов експлуатації.

02  ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТРОЛЬ ПОДАЧІ ВОДИ (A) 
Подача води підключається та відключається автоматично. 
Керування та дозування кількості води відбувається зручно 
однією кнопкою.

03  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.

Комфорт

04  АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА STIHL 
 Амортизуючі елементи та пружини відчутно зменшують  
коливання від двигуна, що під час роботи передаються на 
руки користувача. Таким чином, зменшується навантаження  
та створюються більш комфортні умови роботи. 

05  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.

06   БАЙОНЕТНИЙ ЗАМОК КРИШКИ БАКА 
 Спеціальний замок для швидкого і простого відкривання та 
закривання бака без додаткових інструментів.

07  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.

Бензорізи в деталях 
ƒ

02 Точне  

дозування

06 Зручне  

заправлення

07  Низька  

вага

04  Комфортна  

робота
01 Зменшені  

витрати пального

03 Збільшення  

міжсервісних  

інтервалів

05  Підключення води

БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ,  
БЕНЗОРІЗИ ТА МОТОБУРИ

БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ,  
БЕНЗОРІЗИ ТА МОТОБУРИ
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На ілюстраціях зображено спеціальне оснащення

¡ = STIHL Injection

Бензорізи
ƒ

• Ручні пристрої

•  Для складних будівельних робіт, для  
ремонту та будівництва доріг, для 
прокату будівельної техніки

•  Бензорізи для розрізання бетону, 
 каменю, асфальту, цегли та труб 

•  Акумуляторний моторіз для розрізання 
черепиці, металевих листів, будівельної 
цегли

 
 Ø

 3
50 м

м  

TS 420
66,7 см3 • 3,2 кВт / 4,4 к.с. • 9,7 кг ①

Універсальний бензоріз для будівельних наземних та підземних 
робіт. Використовується з відрізним диском діаметром 350 мм для 
різання з глибиною до 125 мм. Антивібраційна система STIHL  
гарантує комфортний процес різання. Система фільтрації повітря 
для тривалого строку служби повітряного фільтра, легкий пуск 
завдяки декомпресійному клапану. 

Артикул 4238 011 2810

Підібрати відрізні  

диски

ВИ МОЖЕТЕ НА СТОРІНЦІ 248

Підібрати паливно -

мастильні матеріали

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 256

 
 Ø

 3
50 м

м  

TS 500¡
72,2 см3 • 3,9 кВт / 5,3 к.с. • 10,2 кг ①

Універсальний бензоріз із системою вприскування STIHL.  
Для використання з відрізними дисками діаметром 350 мм.  
Вприскування з електронним керуванням забезпечує відмінні  
експлуатаційні якості та високий крутний момент. Має тільки  
одну позицію старту, завдяки чому його особливо легко запустити. 
У поєднанні з антивібраційною системою STIHL, яка забезпечує 
низький рівень вібрації, процес різання є надзвичайно точним. 
Система електронного регулювання подачі води для зручного 
дозування кількості води. Система STIHL ElastoStart та  
декомпресійний клапан відчутно спрощують пуск. 

Артикул 4250 011 2810

 
 Ø

 4
00 м

м  

TS 800
98,5 см3 • 5,0 кВт / 6,8 к.с. • 12,7 кг ①

Бензоріз STIHL для використання з відрізним дисками 400 мм. 
Досягає максимальної глибини різання 145 мм, менша вага завдяки 
магнієвому захисту. Також можливе застосування з напрямним 
візком FW 20. Оснащений декомпресійним клапаном та системою 
STIHL ElastoStart для легкого пуску, а також довговічною  
системою фільтрації повітря, що забезпечує довгий строк  
служби повітряного фільтра.  

Артикул 4224 011 2820

  Ø
 2

30 м
м  

TSA 230
  ③  

36 В • 3,9 кг ②

Ручний акумуляторний моторіз із відрізним диском діаметром  
230 мм. Призначений для експлуатації в приміщенні та на вулиці, 
глибина різу до 70 мм, підключення води з краном та швидко-
роз'ємною муфтою, фіксування гвинта, ремінний привід, що не 
потребує сервісного обслуговування, вага 3,9 кг.

TSA 230 OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Артикул 4864 011 6600

Підібрати літій-іонний 

акумулятор та інше 

приладдя

ВИ МОЖЕТЕ В РОЗДІЛІ НА СТОРІНЦІ 8

① Вага без паливно-мастильної суміші та диску
② Вага без акумулятора та відрізного диску
③   Пояснення символів дивіться на сторінці 331
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Приладдя для 
бензорізів
ƒ

•  Для розширення сфери застосування  
та полегшення роботи із бензорізом

•  Направляючий візок для довгих  
і точних різів  

•  Система швидкого кріплення дозволяє 
швидко встановити бензоріз на  
направляючий візок або демонтувати 
його без використання інструментів

Направляю-

чий 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 1403

Система 

швидкого 

монтажу
Для встановлення бензорізів 
на направляючий візок  
FW 20.

ДЛЯ TS 400 

Артикул

4223 790 0702

ДЛЯ TS 420, TS 500¡

Артикул

4250 790 0702

ДЛЯ TS 700, TS 800

Артикул

4224 790 0705

Індикатор 

напрямку 

різу
Для направляючого візка 
FW 20.

Артикул

4205 007 1009

Бак для води
13 л. Для направляючого візка 
FW 20. Із з'єднувальною 
муфтою.  

Артикул

 4224 007 1018

Порада  

експерта 

STIHL

Направляючий візок  

FW 20 дуже легко 

складається вдвічі для 

компактного зберігання 

або транспортування. 

Система швидкого 

кріплення дозволяє за 

лічені секунди мон-

тувати або демонту-

вати бензоріз із візка. 

Таким чином, Ваш  

відрізний пристрій 

стає справжнім  

мульти-талантом для 

виконання різноманітних 

робіт на будівниц тві.

Бак для води 

під тиском
Бак для води під тиском на 
10 літрів для  мобільної  
подачі води. Забезпечує 
чисте різання і значне  
зменшення кількості пилу 
навіть на будівельних  
майданчиках без водопро-
воду. Підходить для всіх 
бензорізів STIHL, крім  
бензопили для бетону  
GS 461.  

Артикул

0000 670 6000

Обмежувач 

глибини
Обмежувач глибини різу із 
всмоктувальним штуцером 
максимально зменшує об’єм 
пилу під час розрізання 
мінеральних будівельних 
матеріалів як у середині 
приміщення, так і на вулиці. 
Дозволяє точно налаштувати 
потрібну глибину, для  
TSA 230.

Артикул

4864 690 0801

Набір коліс
Навісне приладдя, полегшує 
ведення бензорізу на пло-
ских рівних поверхнях.  
Для бензорізів TS 410,  
TS 420, TS 480i, TS 500i,  
TS 700 та TS 800.  

Артикул

4224 007 1014

Захисні  

окуляри 

Super Fit
Дуже легкі окуляри спортив-
ного дизайну, із 100 %  
УФ-захистом, стійкі до 
подряпин із внутрішньої та 
зовнішньої сторони.  
EN 166.

КОЛІР 

Артикул

0000 884 0344

КОЛІР 

Артикул

0000 884 0346

КОЛІР 

Артикул

0000 884 0347

КОЛІР 

Артикул

0000 884 0345

Більше захисного одягу

ВИ ЗНАЙДЕТЕ НА СТОРІНЦІ 278

 Серійно ① K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A) ⑥  Виміри згідно ISO 19432
  Оснащується додатково  
(приладдя) 

② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 ⑦  Виміри з відрізним диском за EN 60745-2-22
③ Із диском із синтетичної смоли

i = STIHL Injection ④ Вага без паливно-мастильної суміші та диска
⑤ Вага без акумулятора та відрізного диска
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Бензорізи ③

TS 420 4238 011 2810 66,7 3,2 / 4,4 – 9,7 ④ 98 ⑥ 109 ⑥ 3,9 / 3,9 2-MIX 72,5 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ –

TS 500¡ 4250 011 2810 72,2 3,9 / 5,3 – 10,2 ④ 98 ⑥ 112 ⑥ 2,4 / 2,0 2-MIX 73,0 350 125 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

TS 800 4224 011 2820 98,5 5,0 / 6,8 – 12,7 ④ 101 ⑥ 113 ⑥ 6,5 / 3,9 2-MIX 89,0 400 145 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ –

Акумуляторний моторіз ③

TSA 230 4864 011 6600 – – 36 3,9 ⑤ 103 ⑦ 114 ⑦ 3,5 / 3,5 – 55,0 230 70 – – – ⬤ – ⬤ – – –
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 Відрізні диски
ƒ

•  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

Диски із синтетичної смоли

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 прокладання 
трубопроводів, особливо для різання труб з 
дуктильного чавуну. 

Каміння

Відрізні диски для будівельної кладки і за-
гального використання на будівництві. Також 
можуть використовуватись для різання каміння 
з водою без утворення пилу.

А
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Ø
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іа
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р

 (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

0835 020 7004 350
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 Алмазні відрізні диски

Universal 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

 Beton (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

Asphalt (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

Універсальні

Для різноманітних будівельних 
матеріалів. Також рекомендується 
для використання службами 
МНС, для розчищення наслідків 
стихійних катастроф, аварій. У 
різних модифікаціях для кожного 
завдання на будівництві. Із 
тривалим робочим ресурсом, 
для швидкого різу, основа 
диска сірого кольору. 

Бетон (B)

Відрізний диск для бетону, 
черепиці, армованого  бетону 
та інших будівельних матеріалів. 
У різних класах потужності, 
лакований сірим.

Асфальт (A)

Для робіт по асфальту, бетону, 
абразивному бетону та пісчанику. 
Висота ріжучого сегмента 10 мм, 
доступний в різних класах 
потужності. Полакований у 
чорний колір.

 Алмазні відрізні диски

 Підходить ①  При використанні відрізних дисків з 
бензорізом слід дотримуватись 
встановлених рекомендацій

②  Не підходить для тривалого безперервного використання
– Не рекомендується ③  Підходить для товщини профілю до 10 мм, не підходить для 

тривалого безперервного використання
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Рекомендоване 

застосування ①

 D-BA80 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

 D-SB80 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

D-X100 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – –

 D-G80 – – – – – – – – ⬤ –

D-B10 – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-B20 – – – ⬤ ⬤ ⬤ – – – –

D-B60 – – – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – – –

D-A5 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

D-A40 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

D-A80 ⬤ ⬤ ⬤ – – – – – – –

② ③
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① Вага без паливно-мастильної суміші, без шнекаБудь ласка, зверніть увагу, що не всі інструменти мають однакове технічне оснащення та функції. На цій сторінці йдеться лише про деякі з них. Детальні-
ші відомості  наведено у довіднику « Детально про технології STIHL» на сторінціe 330 та на сайті www.stihl.UA.

Мотобури в деталях 
ƒ

Технології

01  ДВИГУН STIHL 4-MIX® 
Поєднує переваги 2- та 4-тактного 
двигуна. Зменшені витрати палива, 
нижчий рівень викидів, відсутність 
необхідності регулярного обслу-
говування мастильної системи. 
Приємне звучання. Відмінне тягове 
зусилля та високий обертальний 
момент.

Комфорт

02  РАМА З АНТИВІБРАЦІЙ-

НИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 
Сприяє відчутному зменшенню 
рівня вібрації – для роботи з макси-
мальною економією зусиль.

03  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА 

РУЧКА 
Всі елементи керування двигуном 
знаходяться на лівій частині ручки. 
Керування інструментом здійсню-
ється простим натисканням пальця.

04  ЗБІЛЬШЕНА ПІДКЛАДКА  
Щільно прилягає до корпусу чи до 
ноги під час буріння - для високого 
комфорту та спокійного й точного 
керування пристроєм. 

Безпека

05   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..

01  Потужний двигун

02  Комфортна робота

04  Точне  

ведення
05 Надійний 

захист

03  Ергономічне  

керування

Мотобури та 
приладдя
ƒ

•  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

BT 131
36,3 см3 • 1,4 кВт / 1,9 к.с. • 10,0 кг ①

Потужний, зручний мотобур для керування однією людиною, із 
гальмом бура QuickStop. Оновлений двигун 4-MIX® зі збільшеним 
паливним баком, антивібраційна система, багатофункційна ручка 
з кнопкою «Стоп», повітряний фільтр із подовженим терміном 
служби, збільшена підкладка. 

Артикул 4313 011 2120

BT 360
60,3 см3 • 2,9 кВт / 3,9 к.с. • 28,8 кг ①

Високопродуктивний  бур для керування двома особами. Має 
потужність 2,9 кВт, оснащений ручкою, яка складається для компак-
тного транспортування та зберігання. Серійно з пусковою ручкою 
STIHL ElastoStart, блокуванням випадкового пуску та зворотного 
обертання, ефективною фільтрувальною системою, додатковою 
кнопкою «  стоп  » для другого оператора.

Артикул 4308 200 0004

Підібрати паливно -

мастильні матеріали
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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 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

 Серійно ① Вага без паливно-мастильної суміші, без шнека ③ K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2 м/с2 ⑤  Разом із пом'якшувальною під-
кладкою② K-коефіцієнт за RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A) ④ Шнек не входить в комплект поставки
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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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Мотобури ④

BT 131 ⑤ 4313 011 2120 36,3 1,4 / 1,9 10,0 92 100 1,7 / 2,0 4-MIX® 200 ⬤ – ⬤ ⬤ ⬤

BT 360 4308 200 0004 60,3 2,9 / 3,9 28,8 99 111 6,8 / 8,7 – 50 – ⬤ ⬤ – ⬤
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З турботою 
про двигуни. 
Крапля за  
краплею.
ƒ

258  Паливно-мастильні  

матеріали для 

двотактних двигунів

262  Паливно-мастильні 

матеріали для чоти-

ритактних двигунів

263 Засоби для чищення

264  Аксесуари для  

паливно-мастильних  

матеріалів

13
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① Інші розміри запитуйте в офіційного дилера

Паливно- 
мастильні
матеріали для 
двотактних
двигунів
ƒ

•  Високоякісні паливно-мастильні  
матеріали для ефективної роботи 
двигуна

•  Оптимальні змащувальні властивості

• Чисте згоряння

•  Екологічно безпечні

Приладдя: 

система

заправки 

для палив-

ної суміші
Для зручного заправлення 
мотоінструменту без пере-
ливання та розбризкування. 
Для 5-литрових каністр 
MotoMix, комбінованих  
каністр та каністр для бен-
зину STIHL, до 5л, підходить 
для всіх отворів Ø > 23,5 мм.

Артикул

0000 890 5005

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

2Інші об'єми запитуйте в офіційного дилера + підходить
++ добре підходить
+++ дуже добре підходить
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Мастила для двотактних двигунів

HP + + + + ja Хороше змащення й згоряння Високоякісне мастило для двигунів

HP Super ++ +++ +++ ++ ja
Низька димність, дуже  

добра змішуваність

Найкраще мастило для двигунів  
для тривалого  

робочого ресурсу інструмента

HP Ultra +++ +++ +++ +++ ja
Здатність до біологічного  

розкладання, відсутність золи

Найкраще мастило STIHL для  
підтримки чистоти  

та робочого ресурсу двигунів

Мастило для 

двотактних 

двигунів HP
Моторне мастило на базі 
мінерального мастила, 
розроблено спеціально для 
високих вимог мотоінстру-
менту. З добрими змащу-
вальними властивостями та 
чистим згорянням, JASO-FB, 
ISO-L-EGB. Співвідношення 
для суміші 1:50, для всіх 
двотактних 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 ① (для 500 л)

Артикул

0781 319 8434

Мастило для 

двотактних 

двигунів  

HP Super
Напівсинтетичне мастило, 
має низьку зольність, що 
забезпечує чисте згорання. 
Розроблено спеціально для 
всіх двотактних двигунів 
STIHL. Специфікації і допуски: 
JASO-FD, ISO-L-EGD. Спів-
відношення 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 для 

двотактних 

двигунів  

HP Ultra
Повністю синтетичне 
мастило із покращеними 
змащувальними властивос-
тями. Надзвичайно чисте 
згоряння та біологічний 
розпад на 60%. Підходить 
для тривалого використання 
у високопотужних двигунах. 
Специфікації і допуски: 
JASO-FB, ISO-L-EGB. Спів-
відношення 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

Порада 

експерта 

STIHL:

МОТОРНІ  

МАСТИЛА STIHL

Найвищі змащувальні 

властивості та чисте  

згорання – найваж-

ливіші вимоги, що 

висуваються під час 

розробки всіх мотор-

них мастил STIHL. 

Тестування в лабора-

торії STIHL показали, 

що при регулярному 

використанні масти-

ла HP Ultra поршні, 

навіть після багатьох 

сотень годин роботи, 

виглядають як нові 

(див. малюнок).

500 годин роботи з HP 
Ultra
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① Інші об'єми 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 
кліматичних умовах східної 
Європи, при температурі 
до -15°C.

1 л

Артикул

0781 516 6001

5 л

Артикул

0781 516 6002

20 л ①

Артикул

0781 516 6006

Ланцюгове 

мастило 

BioPlus
    

Надзвичайно екологічне 
мастило на рослинній осно-
ві з чудовими мастильними 
властивостями та в’язкістю. 
Характеризується  швидким 
біологічним розкладом в 
землі, має європейську еко-
логічну 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 ①

Артикул

0781 516 3007

Система за-

правки для 

ланцюгово-

го 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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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

Редукторне 

мастило FS
Для змащування редукторів 
всіх мотокіс та кущорізів 
STIHL. 

Тюбик, 80 г

Артикул

0781 120 1117

Тюбик, 225 г

Артикул

0781 120 1118

Редукторне 

мастило для 

мотоножиць
Для змащування редукторів 
всіх мотоножиць та елек-
тричних пилок STIHL. 

Tube, 80 g

Артикул

0781 120 1109

Tube, 225 g

Артикул

0781 120 1110

Надійно, потужно та 
екологічно.

Ми знаємо, що потрібно двигунам. Завдяки змістовним 

знанням про двигуни та паливно-мастильні матеріали 

компанія STIHL досягає оптимальних результатів в 

розробці мастил, змащувальних матеріалів. На практиці 

це означає: надійне застосування, велика потужність 

при малому зношенні та спалення палива з незначним 

викидом шкідливих речовин.

ТЕСТУВАННЯ  

ІНСТРУМЕНТУ STIHL
Під час випробувань на практиці ми 
тестуємо інструменти STIHL за різних 
умов роботи.

РОЗРОБКИ STIHL
В надсучасному центрі  
розробок STIHL із власною  
лабораторією працює  
500 фахівців.

ВИПРОБУВАЛЬНІ  

СТЕНДИ STIHL
Техніка STIHL проходить  
випробування більш ніж на  
100 стендах , які ретельно  
перевіряють її на витривалість  
та надійне функціонування.

Шприц для 

мастила
Для прицільного змащення 
саме там де потрібно.

Артикул

1108 890 2500

Приладдя: мастило для  
зірочки (без мал.)

Тюбик, 225 г

Артикул

0781 120 1111

NEW

Multioil Bio
Багатофункційне мастило 
для змащування ріжучої 
гарнітури, наприклад,  
акумуляторної міні-пилки  
GTA 26 як очисник, захист 
від корозії та іржі, як про-
никаюче мастило. Не вико-
ристовується для змащуван-
ня ланцюгів. Мастило має 
екологічно чистий склад, 
90% якого розкладається 
біологічним шляхом та скла-
дається з відновлювальної 
сировини.  На основі нафти, 
не засмолюється.

50 мл

Артикул

0782 516 8500
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Паливно- 
мастильні  
матеріали для 
чотиритактних 
двигунів
ƒ

• Злагоджена робота всіх компонентів

• Ідеальне змащування

•  Екологічно чисті 

SAE 30
Моторне мастило для важ-
ких умов роботи підходить 
для всіх робіт на садових 
ділянках, високоякісне базо-
ве мастило та присадки для 
ідеального змащування та 
низьких витрат. API SJ/CF.

500 мл

Артикул

0781 309 2001

600 мл

Артикул

0781 309 2002

1,4 l

Артикул

0781 309 2003

10 W-30
Високоякісне моторне 
мастило для використання в 
найрізноманітніших умовах, 
розроблене спеціально для 
роботи чотиритактних дви-
гунів. Відмінні змащувальні 
властивості та характеристи-
ки згоряння, всесезонне ви-
користання за температури 
до -30 °C.

500 мл

Артикул

0781 309 1001

600 мл

Артикул

0781 309 1000

1,4 l

Артикул

0781 309 1002

Засоби для  
чищення
ƒ

•   Відмінно підібрані складові для  
будь-яких очисних робіт

•   Оптимальний захист від корозії

•   Ефективний змащувальний засіб  
для різних сфер використання

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

Універсаль-

ний спрей
Мультифункціональний 
спрей для змащування,  
видалення бруду та  
захисту від корозії.

Флакон, 400 мл

Артикул

0730 411 7000

Varioclean
Спеціальний очисник для 
розщеплення та чищення 
залишків біомастил, а також 
для чищення корпусів 
та фільтрів STIHL HD2 
(білий), сітчастих фільтрів 
(сріблястий) або фільтрів PA 
(білий).

Пляшка з розпилювачем, 500 мл

Артикул

0000 881 9400

Каністра, 5 l

Артикул

0000 881 9409
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Аксесуари 
для паливно- 
мастильних 
матеріалів
ƒ

•   Легке транспортування  
експлуатаційних матеріалів

•  Чиста заправка пристроїв

• Надійне оснащення для професійного 
використання та користування  
в домашніх умовах

Каністра для 

бензину
Зручні каністри для бензину 
в чотирьох варіантах: оран-
жевого та напівпрозорого 
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

Комбінована  

каністра, 

«Стандарт», 

оранжева
З двома відділеннями для 
5 л паливної суміші та 3 л 
ланцюгового мастила. З 
допуском ООН.

Артикул

0000 881 0111

Комбінована  

каністра 

«Профі»,

оранжева
Професійне виконання, у 
комплекті з тримачем для 
дрібного ручного інструмен-
ту та тримачем системи 
заправки (самі інструменти 
та система заправки не вхо-
дять у комплект поставки).

Артикул

0000 881 0113

КОМБІНОВАНА 

КАНІСТРА, 

ОРАНЖЕВА, 

МАЛА
Невелика, з двома відді-
леннями для 3 л паливної 
суміші та 1,5 л ланцюгового 
мастила. З допуском ООН, 
включно із лійкою, каністра 
сумісна з системами заправ-
ки STIHL.

Артикул

0000 881 0124

Комбінована  

каністра 

«Стандарт»,

біла
Невелика, з двома відді-
леннями для 3 л паливної 
суміші та 1,5 л ланцюгового 
мастила. З допуском ООН, 
включно із лійкою, каністра 
сумісна з системами заправ-
ки STIHL.

Артикул

0000 881 0111

Комбінована  

каністра 

«Профі»,

біла
Професійне виконання, у 
комплекті з тримачем для 
дрібного ручного інструмен-
ту та тримачем системи 
заправки (самі інструменти 
та система заправки не вхо-
дять у комплект поставки).

Артикул

0000 881 0113

Пляшка для  

змішування  

паливної  

суміші, 1 л
Для зручного змішування та 
дозування невеликої кіль-
кості паливної суміші до 1 л. 
Вузька лійка, великий отвір 
для заправлення, шкала на 
пляшці та на кришці, закри-
вається.

Артикул

0000 881 9411

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

Тримачі для 

системи за-

правлення 

та ручного 

інструменту
Для практичного зберігання 
систем заправлення. Для 
комбінованих каністр «Стан-
дарт», об'ємом 3 л/5 л.

Артикул

0000 881 0126

Тримач для зберігання дріб-
ного ручного інструменту на 
комбі-каністрах «Стандарт». 
Викрутка та  
напилок буде завжди під 
рукою.  

Артикул

0000 881 0127

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 показником 
pH 7 – ①④. Для збільшення 
робочого ресурсу передба-
чено спеціальний захисний 
елемент для насосу.

Артикул

4255 019 4912

Система за-

правки для 

ланцюгово-

го мастила
Для зручного заправлення 
інструменту без переливан-
ня. Для всіх баків із отвором 
Ø 23,5 мм.

Артикул

0000 890 5004

Система за-

правки для 

паливних  

сумішей
Для легкого заправлення 
пристроїв STIHL. Для  
5-літрових каністр MotoMix, 
комбінованих  каністр STIHL 
та каністр 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 881 0128

Металева  

каністра
20 л каністра із допуском 
ООН. 

Артикул

0000 881 0205
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Міцний  
інструмент.
Замість  
мускулів. 
ƒ

268  Ручний інструмент 

та приладдя для  

роботи в лісі

14
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① Вага без акумулятора, з ріжучою гарнітурою ④ K-коефіцієнт за нормою EN 50260-1: 2005 = 1,5 м/с2

② Вага з акумулятором, шиною та ланцюгом ⑤ Пояснення символів дивіться на сторінці 331
③ K-коефіцієнт за нормою RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(А)
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Акумуляторна ланцюгова міні-пилка

Set GTA 26
з акумулятором AS 2 та  
зарядним пристроєм AL 1 

NEW
GA01 011 6910 10,8 1,45 77,0 2,9 / 2,8

NEW

gta 26
 ④

10,8 В • 1,2 кг ①

Акумуляторна ланцюгова міні-пилка для універсального вико-
ристання у домашньому господарстві. GTA 26, незважаючи на 
компактні розміри, демонструє свій справжній потенціал під час 
обрізки та розпилювання гілок, догляду за садом та навіть будівництва 
з дерева. Міні-пилка GTA 26 вражає високою продуктивністю 
пиляння завдяки ланцюгу 1/4“-PM3, тихою роботою, надвисокою 
ергономічністю та тривалим часом роботи. Ручка керування із 
покриттям SoftTouch надійно лежить у руці, заміна ланцюга без 
використання інструментів, гнучкий захисний кожух для безпечної 
роботи, індикатор рівня заряду.

В комплекті:

1 x літій-іонний акумулятор AS 2, 28 Вт·год, 10,8 В

1 x стандартний зарядний пристрій AL 1

1 x напрямна шина Light 10 см

1 x ланцюг 1/4“-PM3, 10 см

1 x багатофункціональне мастило Multioil Bio, 50 мл

1 x чорно-помаранчева сумка для зберігання з люверсами для 
кріплення на стіні

NEW – У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2020!

GTA 26 КОМПЛЕКТ

Довжина ножа  10 см

Артикул GA01 011 6910

Потрібний літій-іонний 

акумулятор та інше 

приладдя

МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 8

сторінка

260

MULTIOIL BIO

Екологічно чисте, 

для універсального 

застосування, напри-

клад, для догляду за 

ріжучою гарнітурою 

міні-пилки GTA 26.

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ РОБОТИ В ЛІСІ268
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①  Додаткову інформацію про принцип роботи систем Amboss та Bypass 
читайте у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 339

② Обрізання лози
③  Для вирощування, омолодження та збирання врожаю
④ Обрізання та омолодження рослин та квітів
⑤ Обрізання та омолодження кущів та живоплоту
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Садові ножиці Bypass ①

PG 10

0000 881 3604 u 22 230 20 + + ++ + Паз для різання дротів, фікса-
ція лез однією рукою

PG 20   

0000 881 3637 u 22 240 25 ++ ++ ++ +++ Паз для різання дротів, фікса-
ція лез однією рукою

PG 30   

0000 881 3638 u 22 255 25 +++ +++ ++ +++

Паз для різання дротів, 
фіксація лез  

однією рукою, жолобок 
для соку 

запобігає склеюванню лез

FELCO F 6

0000 881 8501 u 20 210 20 +++ ++ +++ ++

Паз для різання дротів, 
фіксація  

лез однією  рукою, жолобок 
для  

соку запобігає  
склеюванню лез

FELCO F 8 
FELCO F 9  (для шульги)

0000 881 8503
0000 881 8504

u 21 245 25 +++ +++ ++ +++

Паз для різання дротів, 
фіксація лез однією  рукою, 

жолобок  
для соку запобігає склею-

ванню лез

FELCO F 2

0000 881 8500 u 22 240 25 ++ ++ ++ +++

Паз для різання дротів, 
фіксація  

лез однією рукою, жолобок 
для  

соку запобігає склеюванню 
лез

FELCO F 12

0000 881 8506 u 20 265 20 +++ +++ +++ ++

Паз для різання дротів, 
фіксація лез однією  

рукою, жолобок для соку 
запобігає склеюванню лез, 
із роликовою ручкою для 

тривалої роботи

FELCO F 7

0000 881 8502 u 21 290 25 +++ +++ ++ +++

Паз для різання дротів, 
фіксація л 

ез однією  рукою, жолобок 
для соку запобігає склеюван-
ню лез, із роликовою ручкою 

для тривалої роботи

Садові ножиці Amboss ⑤

PG 25   

0000 881 3639 u 20 260 15 + +++ + ++ Фіксація лез однією  
рукою

FELCO F 31

0000 881 8507 u 21 225 25 + +++ + ++ Фіксація лез однією  
рукою
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Секатор Bypass ①

Pb 10   

0000 881 3669 u 60 1.000

35 +++ +++ ++ ++

Пряма кована ріжуча головка,
амортизуючі елементи,

із фіксуючими жолобками на  
зустрічній ріжучій кромці

Pb 11   

0000 881 3670 u 75 1.150

Pb 20   

0000 881 3664 u 80 1.125 42 ++ ++ ++ ++ Пряма кована ріжуча головка,
амортизуючі елементи

pb 30   

0000 881 6500 u 83 1.695 50 +++ +++ ++ +++

Пряма кована ріжуча головка,
амортизуючі елементи,

із фіксуючими жолобками на  
зустрічній ріжучій кромці

FELCO F 200A-40

0000 881 3676 u 40 665 35 +++ + + +

Пряма кована ріжуча головка,
амортизуючі елементи,

із фіксуючими жолобками на  
зустрічній ріжучій кромці

FELCO F 210A-60

0000 881 3677 u 60 795 35 ++ +++ + ++ Пряма кована ріжуча головка,
амортизуючі елементи

FELCO F 220

0000 881 3678 u 80 1.335 40 + +++ + ++

Пряма кована ріжуча головка,
амортизуючі елементи,

із системою розподілення 
сили

Секатор Aмboss ①

Pb 25   

0000 881 3653 u 80 1.245 40 – ++ – ++ Система розподілення сили

Pb 35   

0000 881 3665 u 80 1.460 48 – +++ – +++ Система розподілення сили

FELCO F 231

0000 881 3679 u 80 1.150 40 – +++ – +++ Система розподілення сили
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Садові  

ножиці PH 10
54 см, 1.050 г. Для м’яких та 
твердих кущів. Спеціальне 
покриття на лезах,  захист 
від корозії. Регулювання без 
застосування інструменту. 
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

Точильний  

інструмент 

3-в-1
Може використовуватися 
для секаторів для обрізки 
сучків та для садових но-
жиць, для сокир та колунів, а 
також ножів та домашніх но-
жиць. Ергономічний дизайн 
для легкого застосування 
та професійний результат 
заточення. Не підходить для 
ASA 65 та ASA 85. 

Артикул

0000 881 9801

Гусеничні ножиці
Для гілок діаметром 3 см, з мотузкою для перетягування, без 
телескопічного штоку.

Артикул 0000 881 3603

Телескопічна пила PR 38 CT
40 см, прибл. 400 г. Високоякісна пилка для обрізки  
гілок. Пильне полотно із твердохромового покриття.

Артикул 0000 881 3672 u

Гусеничні ножиці
Вага 630 г. Міцний металевий корпус із захисним покриттям від 
корозії, двостороння опора для точного різу, трос, додаткова 
катушка. 

Артикул 0000 881 3673

Телескопічний шток 456 см
  

184 – 456 см. Надзвичайно міцна алюмінієва штанга для телеско-
пічної 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

Телескопічний шток 320 см
  

Від 175 до 320 см, плавно регулюється. Для робіт на висоті до 
5 м. Двокомпонентна, 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

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

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

Пилка для  

гілок PR 32 CW
  

Пильне полотно 32 см,  
230 г, товщина гілок Ø до 
150 мм Із карбонової сталі, 
для дуже швидкого та  
чистого різу. Ручка з буку.

Артикул

0000 881 4111 u

Поворотний 

клин  

з алюмінію
  

22 см, 920 г. Максимальне 
розклинювання завдяки 
обертанню. Кований міцний 
алюміній з чудовою стабіль-
ністю разом із тим має малу 
вагу. Фрезеровані жолобки 
для максимальної фіксації, 
навіть у замерзлій деревині. 

Артикул

0000 881 2221 u

Клин з  

алюмінію
  

980 г. Кований, в комплекті 
з дерев'яною ручкою та 
кільцем.

Артикул

0000 881 4111

Алюмінієві 

клини для 

звалювання 

дерев
  

Вузький, для кращого 
вклинювання у стовбур. 
Три варіанти розмірів для 
маленьких, середніх та ве-
ликих діаметрів стовбурів.

22 см, 600 g

Артикул

0000 881 8701 u

24 см, 800 g

Артикул

0000 881 2223 u

Корувальна  

лопатка 

Marder
Ширина 13 см, прибл.  
600 г. Для видалення легкої 
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 леза-
ми для легкого видалення 
товстої кори та тонких гілок. 

Без рукоятки

Артикул

0000 881 2303

Рукоятка

Артикул

0000 881 2109

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

Пилка для 

гілок
Для швидкого та точного пи-
ляння. 3-стороння японська 
система чергування зубців 
пилки. Хромована сталь, 
загартована імпульсним 
методом, конусоподібна 
форма полотна пилки, 
ергономічна ручка з м'яким 
покриттям, лезо із захистом 
від корозії, з футляром для 
двостороннього монтажу, як 
для правші, 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

Вигнуте пильне полотно 
зменшує зусилля, які зазви-
чай потрібно докласти під 
час обрізання гілок. 

PR 27 C

27 см, 358 г  
Гілки Ø до 120 мм

Артикул

0000 881 8703 u

PR 33 C

33 см, 391 г  
Гілки Ø до 150 мм

Артикул

0000 881 8704 u
Швейцар-

ський серп
Загальна довжина 44 мм, 
довжина серпа 32 см, 
вага 650 г. Для догляду за 
молодником та для розчи-
щення низькорослих куль-
тур. Із зручною шкіряною 
рукояткою.

Артикул

0000 881 3400 u
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Гак для скла-

дання колод 

FP 10
  

Для підняття, транспорту-
вання та складання колод. 
Комфортна ручка з м'яким 
покриттям.

Артикул

0000 881 4401 u

Гак для пе-

ретягування 

колод FZ 10
  

Для перетягування стов-
бурів з полегшеним заче-
пленням за стовбур завдяки 
відшліфованому кінчику. 
Високоякісна загартована 
сталь. Комфортна рукоятка.

Артикул

0000 881 2907

Гак для пе-

ретягування 

колод
  

Для переміщення стовбурів. 
Із відшліфованим кінчиком 
для легкого захвату стовбу-
рів. Із найкращої  загартова-
ної сталі. Пластикова ручка 
для більшого робочого 
комфорту. 

Артикул

0000 881 2906

Ручний гак 

для складан-

ня колод
  

Ширина захвату 18,5 см. 
Кований ручний гак із загар-
тованими кінцями. Високоя-
кісна, 2-компонентна ручка 
із корку та пластику.

Артикул

0000 881 3004

Ручний гак 

для складан-

ня колод FP 20
  

Ширина захвату 20 см.  
Гак із кутовою зручною 
рукояткою для переміщення 
колод. Загартовані кінці.

Артикул

0000 881 3005 u

Приладдя 

для зато-

чування 

ланцюгів, 

напилки, 

державки

ДИВІТЬСЯ НА  
СТОРІНЦІ 74

Валочна  

лопатка
  

Для звалювання дерев у по-
трібному напрямку під час 
звалювання. З поворотним 
гаком. Спеціальний стале-
вий сплав.

76 см, ca. 1.800 г

Артикул

0000 881 2701 u

130 см, ca. 3.400 г

Артикул

0000 881 2700 u

Ручна сапка
  

35 см, 500 г. Для пере-
міщення дров, невеликих 
колод. Для ергономічної 
та комфортної роботи. Із 
високоякісної 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

Поворотний 

гак для скла-

дання колод
  

127 см, ca. 3.600 г. Для 
перевертання стовбурів, 
призначено для міцної 
деревини. Конічна втулка, 
кований вручну гак, ручка 
з ясену.

Артикул

0000 881 2604 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
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Класика

Сокира AX 6

0000 881 1969 u 40 600 Ясен + – + – – –

Сокира AX 10

0000 881 1971 u 60 1.000 Ясен ++ + + – – –

Сокира-колун AX 16 S

0000 881 1957 u 70 1.550 ① Горіх ++ ++ ++ + – –

Сокири-колуни 
Оптимальний результат розколювання при низьких затратах зусиль завдяки конусоподібній формі головки сокири.

Сокира-колун AX 13 C

0000 881 1914 u 50 1.250 ② Ясен + – ++ – – –

Колун AX 28 CS

0000 881 2014 u 80 2.800 ① Горіх + – +++ +++ – +

Колун AX 28 CS

0000 881 2014 u 80 2.800 ① Горіх + – +++ +++ – +

Колуни 
Кована головка колуна із захватним гачком. Дуже велика ударна площина для точного забивання алюмінієвих та пластикових клинів.

Колун AX 30 C

0000 881 2009 u 85 3.000 Ясен – – ++ +++ +++ ++

Колун AX 33 CS

0000 881 2011 u 90 3.300 ① Горіх – – ++ +++ +++ +++

Сокири з полімеру

Сокира AX 6 P ③

0000 881 6801 u 37 640 поліамід ++ – + – – –

Універсальна сокира AX 15 P

0000 881 6701 u 73 1.450 поліамід ++ ++ ++ + – –

Колун AX 20 PC

0000 881 6602 u 75 1.950 поліамід + + +++ ++ – +

+ підходить ① Вкл. 300 г захисної гільзи ③ Із цвяходером
++ добре підходить ②  цю сокиру додатково може бути 

оснащено захисною гільзою,  
запитуйте офіційного дилера

+++ дуже добре підходить
–  не рекомендовано
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Pучка-піс-

толет для 

спрею ECO
Під час маркування стовбу-
рів руки залишаються  
чистими. 

Артикул

0000 881 1788

Футляр для 

маркуваль-

ного спрею 

ECO
Із кріпленням на пояс. 
Спрей дуже зручно дістаєть-
ся з футляру. Завдяки міцній 
задній стінці з пластику (ізо-
льований та з підкладкою) 
забезпечується високий 
комфорт носіння.

Артикул

0000 881 0519

Маркуваль-

ний 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 навіть 
на вологих і замерзлих  
поверхнях. В'яжучі речо-
вини на 100 % біологічно 
розкладаються 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

Крейда 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

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 1705

Рухливий  

різак
Додається до різака на вимі-
рювальній лінійці з вилкою. 
Із дерев'яною ручкою.

Артикул

0000 881 1100

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 кріпленням 
на поясі. Для інструментів. 
Ізольований, з підкладкою 
та пластиковою задньою 
стінкою.

Артикул

0000 881 0518 u

Комбінована 

сумка
Для зручного зберігання 
 гаків та вимірювальних 
штангенциркулів. Ізольована 
задня частина з м'якою, при-
ємною на дотик підкладкою. 

Артикул

0000 881 0513 u

Комбінована 

сумка
Зберігає клини та рулетки 
завжди напоготові. Ізольо-
вана та з підкладкою задня 
стінка забезпечує приємне 
носіння.

Артикул

0000 881 0514 u

Розмічуваль-

ний ніж
8,5 см довжина леза. Для 
розмічування дерев. Лезо 
складається для зберігання 
в кишені.

Артикул

 0000 881 1400

Сумка
Сумка для носіння захватів 
та гаків. Має підкладку

Артикул

0000 881 0515

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

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 25 м

Артикул

0000 881 0801

Рулетка
  

Довжина 15 м. Вимірю-
вальна смужка, що легко 
розтягується та автоматично 
змотується в пластиковому 
корпусі. 

Артикул

0000 881 0802 u

Сумка для  

інструментів
З м'якого ПВХ із спіненою 
тильною стороною та  
шкіряним покриттям для 
зберігання маленьких  
деталей (інструментів), 
перев'язувального пакету  
і вимірювальної рулетки. 

Артикул

0000 881 0516 u

Тримач
Міцна задня стінка, (ізо-
льована та з підкладкою) 
із шкіряною вставкою для 
більшого комфорту.

Артикул

0000 881 0517 u

Тримач для 

рулетки
Для всіх рулеток. Із міцним 
пластиковим корпусом. 

Артикул

0000 881 0700

Pемонтні  

кліщі для 

рулетки
У комплекті 500 заклепок. 

Артикул

0000 881 0880

Шкіряний  

ремінь
Ширина 4 см, довжина  
125 см. Дуже міцний шкіря-
ний ремінь, товщина  
3 мм. Пряжка з  
подвійними зубцями.

Колір Артикул 

0000 881 0600 u

0000 881 0602 u

сторінка

54

ЛАЗЕР 2-В-1

Для ще більш ефек-

тивного контролю 

напрямку звалювання 

та для економії часу 

при розпилюванні на 

деревини на колоди. 

Штангенцир-

куль із лег-

кого 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
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ФУНКЦІОНАЛЬ-
НІСТЬ У ВСЬОМУ. 
ПЛЮС БЕЗПЕКА.
ƒ

281  Захисний одяг для 

роботи з мотопилою

286  Захисний та робочий 

одяг із світловідби-

ваючими вставками

291  Таблиця розмірів

294 Шоломи, навушники, 

захисні окуляри та 

рукавиці

15
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Будь ласка, зверніть увагу, що не вся продукція має однакові характеристики. На цій сторінці йдеться лише про nдеякі з них. Детальніші відомості наве-
дено у довіднику «Детально про технології STIHL» на сторінці 330 та на сайті www.stihl.UA.

Захисний одяг  
в деталях 
ƒ

03 Зручний  

покрій

04 Вищий рівень  

захисту

01 Міцна та  

«дихаюча» 

тканина

04 Вищий  

рівень  

захисту

Технології

01  МІЦНИЙ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
Ексклюзивні деталі крою та спеціально розроблені матеріали 
відрізняють наш захисний одяг. Наприклад, міцні високотехно-
логічні 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. 

02  ПРОДУМАНІ ДЕТАЛІ  
У нашому функціональному одязі приховано багато продума-
них технологічних рішень. Наші розробники одягу постійно 
перетворюють вимоги користувачів у практичні рішення. 
Це, наприклад, індивідуальне налаштування вентиляційних 
отворів, для забезпечення найкращого захисту від вологи, чи 
спеціальна зміцнена тканина в місцях, що піддаються особли-
вим навантаженням, таким як коліна та лікті. 

Комфорт

03  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 комфортно 
носити, ми випробовуємо його в різноманітних тестах. Осо-
бливу увагу ми звертаємо на комфорт і свободу рухів завдяки 
еластичним тканинам та вставкам, зручному крою, поясам та 
манжетам. Відібрані тканини забезпечують дуже високий за-
хист від ультрафіолетових променів. Матеріали, що обирають-
ся для захисного одягу, мають сертифікати міжнародної сис-
теми сертифікації текстильних матеріалів Oeko-Tex® Standard 
100 та створюють комфортний мікроклімат для Вашого тіла.

02 Практичний  

дизайн

①  Швидкість руху ланцюга, що досягається в умовах випробувань немож-
ливо відтворити 1 : 1 на практиці (Максимальна швидкість руху ланцюга 
бензопили не може бути досягнута).

②  Для отримання відомостей про захист від порізів, який надає відповід-
ний одяг, див. сторінку 340
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Класи захисту EN 381

Клас захисту 0 
(  16 m/s ①)

– – – – ⬤

Клас захисту 1  
(  20 m/s ①) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Клас захисту 2  
(  24 m/s ①) ⬤ ⬤ – – –

Клас захисту 3  
(  28 m/s ①)

– – ⬤ – –

Захисний  
одяг для  
роботи з  
мотопилою
ƒ

•  Для звалювальників та працівників  
лісових господарств, комунальних служб, 
зеленбудів

•  Для оптимального захисту 

•   Інноваційні матеріали та  
зручний крій

Допуск та тести:  

KWF рекомендує клас захисту від порізів 1. Одяг, 

який захищає від порізів, виконує вимоги Регламенту 

(ЄС) № 2016/425 та відповідає категорії CE 3. ②

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ280
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Безпека

04  ЗАХИСТ ВІД ПОРІЗІВ ТА СИГНАЛЬНИЙ  

КОЛІР 
Безпека під час роботи з інструментом – головне для фірми 
STIHL. Флуоресцентні оранжеві вставки із яскравим сигналь-
ним ефектом і світловідбивними вставками гарантуватимуть 
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 ін-
ститутами, як наприклад, SMP у Швеції або KWF у Німеччині. 
Крім того, ми ретельно перевіряємо та контролюємо наших 
постачальників.

ПОРАДА

Захисний одяг не може гарантувати абсолютного захисту 

від травмування. Він не може замінити дотримання 

техніки безпеки під час роботи. Тому обов'язковим 

є дотримання правил, наведених в інструкціях з 

експлуатації засобів захисту та мотоінструменту, та 

виконання рекомендацій щодо уникнення нещасним 

випадкам на виробництві.



Штани/Комбінезон  

FUNCTION Universal
     

«Дихаючий» матеріал забезпечує високий комфорт та оптимальний 
мікроклімат. Із захистом від порізів (EN 381, модель A, клас захисту 
1 (=̂   20 м/с), з еластичними вставками, додатковим 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 ВІД ПОРІЗІВ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)

Розмір  XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6

Артикул 0088 342 15.. u

КОМБІНЕЗОН, КЛАС ЗАХИСТУ ВІД ПОРІЗІВ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)

Розмір  XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6

Артикул 0088 388 06.. u

Куртка FUNCTION Universal
    

Куртка з великою вставкою сигнального кольору з міцної та  
«дихаючої» тканини. Дві бокові кишені та одна нагрудна кишеня 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 07.. u

Модельний ряд 

FUNCTION

Костюми для роботи в лісі з модельного ряду 

FUNCTION розроблені спеціально для тих, хто час 

від часу працює бензопилою вдома або працює в 

лісі. Окрім перевіреного захисту від порізів вони 

пропонують багато практичних деталей, таких як 

універсальні кишені та вентиляційні отвори.

.. КІНЦЕВІ ЦИФРИ ВАШОГО РОЗМІРУ ВИ ЗНАЙДЕТЕ В ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ НА СТОРІНЦІ 290

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 ВІД ПОРІЗІВ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)

Розмір  XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6

Артикул 0088 342 10.. ① u

КОМБІНЕЗОН, КЛАС ЗАХИСТУ ВІД ПОРІЗІВ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)

Розмір  S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6

Артикул 0088 388 04.. ① u

Куртка FUNCTION Ergo
    

Куртка без захисту від порізів, виготовлена зі зносостійкого міц-
ного матеріалу. Має сучасний і привабливий дизайн у комбінації  
оливкового та оранжевого кольорів. Для забезпечення робочого 
комфорту куртка оснащена еластичними вставками, вентиляцій-
ними 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 06.. u
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NEW – У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2020

Захист ніг Chaps 360°
   

Для епізодичного використання під час роботи з мотопилою або 
якщо користувачі часто міняються. Вентиляційний матеріал ззаду 
на стегні, зверху закрита застібка-блискавка та гладка підкладка 
для швидкого навішування та знімання. Колір: антрацит. Посилен-
ня: 65 % поліестер, 35% бавовна, верхній шар та підкладка: 100 % 
поліестер.

КЛАС ЗАХИСТУ ВІД ПОРІЗІВ 1, МОДЕЛЬ C (EN 381)

Розмір  XS – M

Артикул 0088 508 0100

Розмір  L – XXL

Артикул 0088 508 0101

NEW – У ПРОДАЖУ З ВЕСНИ 2020

Захист ніг Protect MS 360°
   2 

Для епізодичного використання під час роботи з мотопилою або 
якщо користувачі часто міняються. Вентиляційний матеріал ззаду 
на стегні, зверху закрита застібка-блискавка та гладка підкладка 
для швидкого навішування та знімання, виражена форма коліна 
для більшого комфорту. Колір: сигнальний оранжевий. Посилення: 
85 % поліестер, 15 % бавовна, верхній шар та підкладка: 100 % 
поліестер.

КЛАС ЗАХИСТУ ВІД ПОРІЗІВ 1, МОДЕЛЬ C (EN 381) 
КЛАС ЗАХИСТУ СИГНАЛЬНОГО ОДЯГУ 2 (EN ISO 20471)

Розмір  XS – M

Артикул 0088 508 0000

Розмір  L – XXL

Артикул 0088 508 0001

 так +    Добре ①  В моделях без кнопок, будь ласка, використовуйте підтяжки з кліпсами
– відсутній ++  Дуже добре
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Костюм FUNCTION

Куртка FUNCTION Universal 0088 335 07.. u S – XXL

    

– – 0,6

–

– –/–/⬤ –/–

–/⬤ ⬤/–/– ++ ++ + –/60 ⬤/–/–

Антрацит, оранжевий:  
100 % поліестр
Чорний:  
65 % поліестр, 35 % бавовна
Наповнювач:  
100 % поліестр

Штани FUNCTION Universal 0088 342 15.. u
XS – 3XL, S-6 – XL-6, 

M+6 – XL+6
A/1 9 1,25 ⬤ –/–/⬤ ⬤/–

Комбінезон FUNCTION 
Universal

0088 388 06.. u XS – 3XL, S-6 – XXL-6 A/1 9 1,3 ⬤ –/–/⬤ –/–

Куртка Function Ergo 0088 335 06.. 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 10.. u
XS – 3XL, M-6 – XL-6, 

M+6 – XL+6, 99
A/1 8 1,4 ⬤ ⬤ –/⬤/– ⬤/–

Комбінезон FUNCTION 
Ergo

0088 388 04.. u
S – 3XL, M-6 – XL-6, 

M+6 – XL + 6, 99
A/1 8 1,5 ⬤ ⬤ –/⬤/– –/–
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① Можуть шитися під індивідуальне замовлення, артикул: ..99

Захисний та 
робочий одяг 
із світловід-
биваючими 
вставками
ƒ

•  Захисні штани сигнального кольору для 
роботи мотопилою

•  Робочий одяг сигнального кольору для 
кращої видимості під час роботи 
вздовж трас та залізничних колій у  
випадку  недостатнього освітлення чи 
поганих погодних умов

•  Робочий одяг для оптимального  
захисту за будь-яких погодних умов

•  Захисний одяг сигнального кольору для 
роботи кущорізом або мотопилою

Куртка сигнального кольору 

Vent
 2 

Легка, еластична, «дихаюча» захисна куртка для літніх температур 
та високої активності. Оранжеві вставки куртки з термотканини 
Mag Cool, чорні – злегка зміцнені для більшої зносостійкості. Верх-
ній шар: 100 % поліестр, з двома нагрудними кишенями, еластич-
ною вставкою на талії для більш точного припасування по фігурі, 
світловідбиваючі смужки, стандарт EN ISO 20471, клас захисту 2.

КЛАС ЗАХИСТУ СИГНАЛЬНОГО ОДЯГУ 2 (EN ISO 20471) 

Розмір  XS – 3XL

Артикул 0088 326 01..

Штани сигнального кольору 

Protect для роботи кущорізом
 2 

Для роботи вздовж залізничних колій та на узбіччях трас. Сигналь-
ний 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 
вентиляційні отвори на задній частині, петельки для підтяжок. 
Зручні внутрішні кишені. 

КЛАС ЗАХИСТУ СИГНАЛЬНОГО ОДЯГУ 2 (EN ISO 20471)

Розмір  XS – XXL

Артикул 0088 534 00..

Ідеально підхо-

дить для роботи 

влітку
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Захисні штани  

сигнального  

кольору Protect MS
   2 

Міцні захисні штани з функціональною комбінацією тканин. Сигналь-
ний оранжевий колір: 65%, поліестер, 35% бавовна. Чорний колір та 
наповнювач: 100% поліестер. Із «дихаючою» тканиною в зоні стегон, 
зміцнений матеріал на колінах. Дві бокові кишені, одна задня кишеня, 
кишеня для метру, захист в зоні попереку, сигнальний колір відповідає 
стандарту EN ISO 20471, клас захисту від порізів 2 та EN 381, рівень 
захисту 1 (=̂   20 m/s), дизайн А. Знаходиться на тестуванні в управлінні 
лісового господарства (KWF).

КЛАС ЗАХИСТУ ВІД ПОРІЗІВ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381) 
КЛАС ЗАХИСТУ СИГНАЛЬНОГО ОДЯГУ 2 (EN ISO 20471)

Розмір  S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6

Артикул 0088 399 01.. ①

Порада експерта STIHL:

КЛАС ЗАХИСТУ 3 ДОСЯГАЄТЬСЯ  

КОМБІНАЦІЄЮ:  3 

Куртка  Protect MS Куртка  Vent

Захисні штани  
сигнального ко-
льору Protect MS

⬤ ⬤

Передній захист ніг від порізів 

FUNCTION

Для роботи з бензопилою в домашньому господарстві. Еластичний 
ремінь забезпечує більший комфорт під час роботи. Легка та «ди-
хаюча» тканина. Спеціальні 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 сигнальний оранжовий. 
Верхній шар: 65 % поліестер, 35 % бавовна. Наповнювач: 100 % 
поліестер.

Довжина 85 cм

Артикул 0088 521 0201

Довжина 90 cм

Артикул 0088 521 0202

Довжина 95 cм

Артикул 0088 521 0203

Довжина 100 cм

Артикул 0088 521 0204

Довжина 105 cм

Артикул 0088 521 0205

Захист від порізів для рук  

Protect MS

Для роботи бензопилою. Сигнального помаранчевого кольору. 
100 % поліестер. Зручні накладки, з «дихаючої» тканини, з манжетом 
із прорізом для великого пальця. Стандарт EN 381, клас захисту  
1(=̂   20 м/с).

КЛАС ЗАХИСТУ ВІД ПОРІЗІВ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)

Артикул 0088 544 0010

Флісова кофта DYNAMIC
 

М'яка, дуже еластична кофта з мікрофлісу. Сигнального оранжевого 
кольору з чорними вставками, верхній шар: 97 % поліестер, 3 % 
поліамід, «дихаюча» тканина швидко сохне та ідеально підійде для 
піддігання під куртку, зносостійка. Нагрудна кишеня на блискавці, 
манжет із застібкою для пальця, світловідбивне зображення мотопили.

Розмір  S – XXL

Артикул 0088 353 00..
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Робочий одяг 
для різних  
погодних 
умов
ƒ

•  Найефективніший захист від дощу,  
вітру та снігу

•  «Дихаюча» термобілизна ідеальний  
варіант одягу для активної роботи

• Виводить вологу від тіла та зберігає  
тепло
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Термобілизна ADVANCE –  

Термофутболка, короткі рукава
 

Тканина спеціально пристосована для активної  роботи та відпо-
чинку, має UV-захист за стандартом EN13758-1: 50+. Верхній шар: 
60 % поліестер, 34 % поліамід, 6 % еластан, безшовний крій, ство-
рюють 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 зображенням бензопили.

ЧОРНОГО КОЛЬОРУ

Розмір  S – XXL

Артикул 0088 585 00..

Термобілизна ADVANCE –  

Термобілизна, довгі рукава
 

На застібці «блискавка», еластичні вставки на ліктях, плечах та під 
пахвами

ЧОРНОГО КОЛЬОРУ

Розмір  S – XXL

Артикул 0000 888 60.. 

ОРАНЖЕВОГО КОЛЬОРУ

Розмір  S – XXL

Артикул 0088 581 00.. 

Термофутболка DYNAMIC  

Mag Cool
 

Із принтом бензопили MS 661 C-M. Верхній шар: 100 % поліестер. 
Спеціальна тканина створює оптимальний мікроклімат, не утримує 
вологу, швидко сохне та «дихає». 

ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ПРИНТ СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ

Розмір  S – XXL

Артикул 0088 302 00...

СИГНАЛЬНО ОРАНЖЕВОГО КОЛЬОРУ. ПРИНТ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ.

Розмір  S – XXL

Артикул 0088 302 01... 

Термоштани ADVANCE –  

Термоштани, довгі 
 

Задня частина з утепленими термозонами. Спеціальна еластична 
тканина в зоні колін та гомілок. 

ЧОРНОГО КОЛЬОРУ

Розмір  S – XXL

Артикул 0000 888 59.. 

Як правильно зняти мірки

1.  Оберіть Ваш костюм, штани чи робочий одяг.

2. Щоб правильно визначити розмір, скористайтеся таблицями. 
 Для кофт і курток:  Вибір за обхватом грудей або міжна-

родним розміром
 Для штанів:  Вибір за звичним розміром джинсів або 

міжнародним розміром

3.  Додайте до номеру замовлення (..) свій міжнародний 
розмір: 
Стандартні розміри 

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08 
Розміри для невеликого зросту 

S–6=..13, M–6=..14, L–6=..15, XL–6=..16 
Розміри для великого зросту 

S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4.  Зверніть увагу: Вказані розміри - це розміри тіла. Готовий 
одяг може бути трохи більшим для комфорту в роботі.

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)..

1 Зріст 
 від маківки до підошви ніг 

2 Обхват грудей 
  обхват навколо тіла на рівні  

найширшої частини грудей

3 Талія 
  не затягуйте надто туго 

A  Для комбінезонів та курток:  
об'єм живота  
(в зоні пупка)

  B  Для штанів: об'єм живота  
(в зоні пояса)

4 Об'єм стегон   
  вимірюється у місці крайніх  

точок стегон

5 Довжина ніг 
   відстань від паху до щиколотки  

(довжина внутрішнього боку ноги)

6 Обхват стегна 
  вимірюється у найширшому місці

7 Довжина рукава 
  замірюється від плеча, через лікоть 

до зап'ястка на зігнутій руці

 Довжина куртки 
  без комірця до нижнього краю

Як правильно зняти мірки

3

6

a

b

1

7

2

5

4
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Таблиця розмірів та зростів

Міжнародні стандартні розміри

Розмір  
(останні цифри артикула)

XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)

Зріст / у см 1 170 – 176 172 – 178 174 – 180 176 – 182 178 – 184 180 – 186 182 – 188

Обхват грудей / у см 2 76 – 84 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132

Обхват талії / у см 3 62 – 70 70 – 78 78 – 86 86 – 96 96 – 106 106 – 116 116 – 126

Розмір джинсів у дюймах
У поясі / довжина

25 – 28 / 31 28 – 31 / 31,5 31 – 34 / 32 34 – 38 / 32,5 38 – 42 / 33 42 – 46 / 33,5 46 – 50 / 34

Міжнародні розміри для невеликого зросту

Розмір  
(останні цифри артикула)

S – 6 (..13) M – 6 (..14) L – 6 (..15) XL – 6 (..16)

Зріст /
Body height in cm 1

166 – 170 168 – 174 170 – 176 172 – 178

Обхват грудей / у см 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Обхват талії / у см 3 74 – 82 82 – 90 90 – 100 100 – 110

Розмір джинсів у дюймах
У поясі / довжина

29 – 32 / 29 32 – 35 / 29,5 35 – 39 / 30 39 – 43 / 30,5

Міжнародні розміри для великого зросту

Розмір  
(останні цифри артикула)

S + 6 (..23) M + 6 (..24) L + 6 (..25) XL + 6 (..26)

Зріст /у см 1 178 – 184 180 – 186 182 – 188 184 – 190

Обхват грудей / у см 2 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116

Обхват талії / у см 3 68 – 76 76 – 84 84 – 94 94 – 104

Розмір джинсів у дюймах
У поясі / довжина

27 – 30 / 34 30 – 33 / 34,5 33 – 37 / 35 37 – 41 / 35,5
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Робоче взуття 
без захисту від 
порізів
ƒ

•  Стійка підошва, міцна конструкція, 
металева вставка

•  Для роботи на присадибній ділянці, у 
майстерні чи на промисловому  
підприємстві

•  Надзвичайна зручність та захист від 
травм

NEW

Робочі напівчоботи Worker S2
Верх виготовлений з високоякісної вологостійкої волячої шкіри. 
Дихаюча текстильна підкладка, що швидко висихає, із м'якою 
підкладкою у верхній частині голенища. Із світловідбиваючими 
смужками з обох боків, знімні устілки, верхній шар захищений від 
вбирання мастила та паливних матеріалів. Підошва EVA відповідно 
до EN 20345 S2.

Розмір 39 – 48

Артикул

0088 530 01..



① Підошва розмірів 36-38 та 48-50 Кінцеві цифри (..) артикулу визначають розмір одягу: 36/37/38/39/40/41/42/43/4
4/45/46/47/48/49/50
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Захисне взуття для роботи з мотопилами

Чоботи для роботи 
мотопилою

0088 532 05.. 20 ⬤ /⬤ 1,9 1 ⬤ – ⬤① ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤ – – ⬤

Захисні гумові чобо-
ти Function для робо-
ти з мотопилами

0088 493 01.. 32 ⬤ /⬤ 2,9 1 – ⬤ ⬤ – ⬤ – ⬤ – ⬤ – –

①  Підошва розмірів 36-38 та 48-50

Кінцеві цифри (..) артикулу визначають розмір одягу: 36/37/38/39/40/41/42/43/4
4/45/46/47/48/49/50

Взуття із  
захистом від 
порізів
ƒ

•  Для надійного захисту під час роботи 
мотопилою

•  Із металевим носиком та вставкою

•  Стійка підошва, міцна конструкція,  
ідеальний баланс та зручність у носінні 

NEW

Захисні шкі-

ряні чоботи 
 

Верх чобота виготовлений з 
високоякісної вологостійкої 
волячої шкіри. Дуже зручні 
в носінні завдяки "дихаючій" 
текстильній підкладці з 
м'якою вставкою зверху, 
міцній фурнітурі шнурівки, 
зносостійкому захисту носика. 
Амортизуючий ефект зав-
дяки поліуретановій устілці 
забезпечує додатковий 
комфорт під час тривалої 
роботи. Стійкий профіль 
на підошві. Підходить для 
BGR 191.

Розмір 36 – 50 ①

Артикул

0088 532 05..

Захисні гу-

мові чоботи 

Function  

для роботи з 

мотопилами
 

Гумові чоботи для роботи 
із захистом для роботи з 
мотопилами. Гумова стійка 
підошва, регульована по 
ширині  
халява, захист ноги.  

Розмір 39 – 47 ①

Артикул

0088 493 01..  u
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NEW

Шкіряні  

захисні  

чоботи  

FUNCTION
 

Верх чобота виготовлений з 
високоякісної вологостійкої 
волячої шкіри. Дуже зручні 
в носінні завдяки "дихаючій" 
текстильній підкладці з 
м'якою вставкою зверху, 
міцній фурнітурі шнурівки, 
зносостійкому захисту  
носика. Амортизуючий 
ефект завдяки поліурета-
новій устілці забезпечує 
додатковий комфорт під час 
тривалої роботи. Стійкий 
профіль на підошві.

Розмір 39 – 47

Артикул

0088 532 04..



Шоломи,  
навушники,
захисні  
окуляри та  
рукавиці
ƒ

•  Захист голови, органів слуху та  
обличчя від шуму двигуна, від трісок і 
дрібних каменів 

•   Індивідуально регулюється під  
користувача

•  Великий асортимент окулярів,  
рукавиць та навушників

Навушники 

Concept 23
Дуже легкий, регульований, 
м’які подушечки для ком-
фортного перенесення,  
EN 352, SNR 23 (H :27; M : 
20; L : 14), капсула/бюгель, 
які повертаються

Артикул

0000 884 0516 u

Захисти 

обличчя з 

навушника-

ми та  

нейлоновою 

сіткою
Із м'якою дужкою та навуш-
никами. Із збільшеним екра-
ном, додатковим захистом 
голови, EN 352, EN 1731, 
SNR 30 (H :34; M :27; L :18)  
(до 110 dB(A)).  ①

Артикул

0000 884 0566 u

Навушники 

Concept 24
Міцні із металевою дужкою. 
М'які подушки забезпечують 
комфорт носіння, EN 352, 
SNR 24 (H:28; M:22; L:14).

Артикул

0000 884 0528 u

Захисти  

обличчя  

з навушни-

ками та  

нейлоновою 

сіткою
Economy

Легка комбінація з  
навушниками (EN 352) для 
зменшення рівня шуму  
(до 104 дБ(A)) та нейло-
новим екраном (EN 1731). 
 Регульована дужка. EN 166, 
EN 352, EN 1731, SNR 24  
(H : 28; M : 21; L  13)  
(до 104 дБ(A)) ①

Артикул

0000 884 0251 u
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Модельний ряд FUNCTION Приладдя 

FUNCTION basic

0000 888 0810 u
SNR 24  

(H:27; M: 22; L:15)

352,  
397,  
1731

Нейлонова
сітка

HDPE 6-точкова – Отвори + Функціональний
матеріал

– 61 % ⬤ + – – –

FUNCTION Universal

0000 888 0809 u
SNR 26  

(H:31; M:23; L:16)

352,  
397,  
1731

Нейлонова
сітка

ABS 4-точкова – Отвори + Штучна шкіра ⬤ 55 % – ++ – –

Модельний ряд DYNAMIC Приладдя 

DYNAMIC Ergo

0000 888 0808 u
SNR 28  

(H:34; M:25; L:18)

352,  
397,  
1731

Нейлонова
сітка

ABS 6-точкова ⬤
Слухові вікна,

які можна  
регулювати

++ Функціональний  
матеріал

– 41 % – ++ – – –

DYNAMIC X-Ergo

0000 888 0807 u
SNR 30  

(H:35; M:27; L:20)

352,  
397,  
1731

Металева сітка ABS 6-точкова ⬤
Слухові вікна,

які можна  
регулювати

++ Функціональний  
матеріал

– 60 % – +++ – –
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Універсальні захисні окуляри

Standard

0000 884 0307 u EN 166 F (45 м/с) – ⬤ ⬤ – – ⬤ Висока контрастність

Light
0000 884 0360

u EN 166 F (45 м/с) – ⬤ ⬤ – – ⬤

Високе контрастне підсилення

0000 884 0362
Оптимальні при яскравому  
сонячному світлі

0000 884 0361
Оптимальні при слабкому  
сонячному світлі

Astrospec

0000 884 0369

u EN 166 F (45 м/с) ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤ ⬤

Оптимальні при яскравому  
сонячному світлі

0000 884 0368
Оптимальні при слабкому  
сонячному світлі

Модельний ряд Dynamic

Contrast
0000 884 0365

u EN 166 F (45 м/с) – ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤

Високе контрастне підсилення

0000 884 0366
Оптимальні при яскравому  
сонячному світлі

0000 884 0366
Оптимальні при слабкому  
сонячному світлі

Для тих, хто носить діоптричні окуляри

Super OTG

0000 884 0358 u EN 166 F (45 м/с) – ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
Універсальне використання,  
оптимальна видимість в умовах  
поганого освітлення

Ultrasonic

0000 884 0359 u EN 166 B (120 m/s) ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ – ⬤
Для роботи з рятувальною 
бензопилою, бензорізом, 
оптимальна видимість в умовах 
поганого освітлення  
та запиленості.

+    Добре – відсутній
++  Дуже добре
+++ відмінно
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Модельний ряд FUNCTION

Захисні рукавиці

FUNCTION 
Sensotouch 
NEW

M=9 0088 611 1509

u
Трикотажні з 
нітриловим 
покриттям

EN 388

EN 420
+++ +++ + – Еластичні

Придатні до застосу-
вання зі смартфоном 

або планшетом
L=10 0088 611 1510

XL=11 0088 611 1511

Рукавиці із захистом від порізів

FUNCTION 
Protect MS 
NEW

S=8 0088 610 0108

u
Воляча шкіра/

тканина з тильної
сторони

EN 388

EN 420
+ + +++ ++ Еластичні

Клас захисту від 
порізів 0

M=9 0088 610 0109

L=10 0088 610 0110

XL=11 0088 610 0111

Модельний ряд DYNAMIC

Захисні рукавиці

DYNAMIC  
SensoLight

S=8 0088 611 0808

u
Овчина/тканина з 
тильної сторони

EN 388

EN 420
++ +++ ++ – Еластичні

Легкі.
світловідбиваючі  

смужки

M=9 0088 611 0809

L=10 0088 611 0810

XL=11 0088 611 0811

DYNAMIC 
Vent

S=8 0088 611 0908

u
Синтетична 

шкіра/тканина з 
тильної сторони

EN 388

EN 420
++ ++ – – Еластичні Легкі, «дихаючі»

M=9 0088 611 0909

L=10 0088 611 0910

XL=11 0088 611 0911
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СПРАВЖНІЙ 
STIHL. БУДЬ В 
ТРЕНДІ.
ƒ

302 Strong Roots

312 Urban

316 Wild Kids

320 TIMBERSPORTS®

324 Brand collection

СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ STIHL СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ STIHL300 301
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Strong Roots
ƒ

Незаймана природа та історія нашого 
підприємства стали джерелом натх-
нення під час створення унікальної  
колекції STRONG ROOTS. Відкрийте 
для себе автентичні та функціональні 
образи та вирушайте до власної  
пригоди.

NEW

Флісова 

кофта ICON
Синьо-сіра флісова кофта 
з 100 % поліестеру, з капю-
шоном, стильно виглядає 
не тільки на туристичних 
стежках. Куртка з вишитою 
зліва на грудях мотопилою 
та корковою емблемою на 
спині буде вашим незамінним 
супутником у будь-якій 
пригоді.

ЧОЛОВІЧИЙ РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 610 03..

NEW

Флісова 

кофта ICON
Синя жіноча флісова кофта 
з 100 % поліестеру стильно 
виглядає не тільки на 
туристичних стежках. Куртка 
з вишитою зліва на грудях 
мотопилою та корковою 
емблемою на спині буде  
вашим незамінним супутником 
у кожній пригоді.

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 610 05..

NEW

Куртка ICON
Куртка, яка не тільки добре 
зберігає тепло, але й має су-
часний та стильний дизайн. 
В нашій темно-сірій куртці 
для активного відпочинку,  
73 % бавовна та 27 % 
поліамід, з підкладкою з 
зеленим камуфляжним 
принтом у вигляді мотопил 
та коміром-стійкою, акцент 
зроблено на практичних та 
функціональних деталях. 
Приховані застібки-блискавки, 
дві нагрудних і дві бокових 
кишені та подовжена спинка 
надають цій куртці функці-
ональну універсальність. 
Стримані деталі, такі як 
вишивка у вигляді мотопили 
та коркова емблема на 
спині, довершують стильний 
вигляд цієї куртки.

ЧОЛОВІЧИЙ РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 610 04..

NEW

Куртка ICON
Жіноча куртка, яка підкрес-
лює фігуру, до того ж не 
тільки добре зберігає тепло, 
але й має сучасний дизайн. 
В нашій чорній куртці для 
активного відпочинку, 73 % 
бавовна та 27 % поліамід, 
з підкладкою з синім 
камуфляжним принтом у 
вигляді мотопил та синім 
коміром-стійкою, акцент 
зроблено на практичних та 
функціональних деталях. 
Приховані застібки-блискавки, 
дві нагрудних і дві бокових 
кишені та подовжена спинка 
надають цій куртці функці-
ональну універсальність у 
застосуванні на природі. 
Стримані деталі, такі як  
вишивка у вигляді мотопили 
та коркова емблема на спині, 
довершують вбрання.

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 610 06..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Туристична 

куртка Badge
Коричнева туристична куртка, 
59 % бавовна, 39 % полі-
амід та 2 % поліестер, має 
унікальний вигляд завдяки 
трьом змінним емблемам 
– корковій з мотопилою, 
текстильній з сокирою або 
емблемі Contra. У нагрудних 
та бокових кишенях – кожній 
по дві – можна акуратно 
розмістити що завгодно. 
Прихована застібка-блискав-
ка, погони та підкладка з  
синім камуфляжним 
принтом у вигляді мотопил 
- деталі, що роблять цю 
куртку обов’язковою річчю 
в гардеробі.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 610 07..

 

Як правильно визначити 

артикул для замовлення:

1. Обираємо модель одягу. 

2.  Для визначення артикулу для замовлення додайте  

замість (...) в артикулі на зображенні свій міжнарод-

ний розмір: 

Чоловіки:  S = ..48/M = ..52/L = ..56/ 

XL = ..60/XXL = ..64 

Жінки: XS = ..34/S = ..38/M = ..42/L= ..46/XL = ..50
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NEW

Куртка 

CONTRA 59
Куртка CONTRA, 100 % 
бавовни, з комірцем з опуш-
кою створена в стилі робо-
чого одягу року народження 
бензопили Contra. Нагрудні 
та бокові кишені пропонують 
достатньо місця для всього, 
що завжди має бути з 
вами. Від напису «contra 
-lightning» та підкладки з 
принтом CONTRA просто 
очей не відірвати.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 610 01..

NEW

Фланелева 

сорочка
Картата фланелева сорочка 
для чоловіків, 100% бавовни, 
з двома нагрудними кишеня-
ми, якнайкраще поєднується 
з вашими улюбленими джин-
сами. Родзинкою сорочки є 
джинсова підкладка на рука-
вах, на яких вишита бензопила, 
що виходить на перший план 
у разі закочування. 

ЧЕРВОНИЙ / СИНІЙ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 620 01..

СИНІЙ / ЗЕЛЕНИЙ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 620 02..

NEW

Фланелева 

кофта
Не тільки для мандрівок! 
Картата фланелева сорочка 
у червоно-синю клітинку, 
100 % бавовна, з маленьким 
коміром-стійкою, однією 
нагрудною кишенею та 
корковою емблемою на 
спині, класно комбінується 
з улюбленими джинсами. 
Родзинки – джинсовий при-
пуск та джинсові нашивки 
на рукавах. Якщо рукави 
невимушено підкотити, 
стане видимою вишивка 
мотопили. Нова улюблена 
річ у гардеробі!

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 620 04..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Товстовка з 

капюшоном 

ICON
Незамінна річ у невиму-
шеному стилі для не дуже 
холодних днів. Наша корич-
нева товстовка з капюшоном, 
60 % бавовна та 40 % 
поліестер, приємно зігріває, 
та її комфортно носити. 
Виткана зліва на грудях 
мотопила та коркова емб-
лема STIHL LEGENDARY 
PERFORMANCE на спині 
розставляють вишукані 
акценти.

ЧОЛОВІЧИЙ РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 620 06..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Жилет 

LEGENDARY
Темно-синій жилет, 100 % 
бавовна, з рельєфною  
планкою під ґудзики,  
повертає прямісінько «назад 
до коренів», або «back to 
the roots». Невимушено 
комбінується з футболкою 
або сорочкою – такий жилет 
буде окрасою будь-якого 
гардеробу. Накладні бокові 
та нагрудні кишені мають 
не тільки естетичне, але й 
практичне значення. Вінтажні 
лейбли роблять цю річ 
справжньою.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 610 08..

NEW

Пуловер ICON
Невимушений або стриманий  
вигляд. Про приємне тепло 
у прохолодні вечори подбає 
наш новий в’язаний пуловер 
з коміром-стійкою з 85 % 
бавовни та 15 % вовни.  
Акценти розставлені 
витканою мотопилою зліва 
на грудях, корковою емб-
лемою та спині та дбайливо 
виконаною планкою під 
ґудзики. 

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 620 03..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Реглан 1926
Бавовняний реглан у неви-
мушеному стилі з непідстро-
ченими манжетами, сірий 
меланж, у стилі Heritage є 
ідеальним вибором у дорогу. 
Велика нашивка 1926 та 
окремі вінтажні лейбли 
роблять цей светр обов’яз-
ковою річчю в гардеробі 
всіх фанів Heritage.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 24..

NEW

Товстовка з 

капюшоном 

ICON
Незамінна річ у невимуше-
ному стилі для прохолодних 
днів. Наша сіра товстовка з 
капюшоном, 60 % бавовна 
та 40 % поліестер, приємно 
зігріває, та її комфортно 
носити, коли повітря стає 
трохи свіжішим. Круті деталі, 
такі як непрострочені краї 
манжетів, невелика виткана 
мотопила зліва на грудях та 
коркова емблема на спині, 
роблять цю річ справжньою.

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 620 05..

NEW

Реглан ICON
Реглан із круглою горло-
виною для повсякденного 
носіння. 88 % бавовна, 12 % 
поліестер. Фішка: флісова 
внутрішня сторона заги-
нається назовні, що надає 
светру надзвичайний вигляд. 
Маленька мотопила зліва 
на грудях та коркова емб-
лема STIHL «LEGENDARY 
PERFORMANCE» на спині.

ХАКІ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 14..

СИНІЙ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 15..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Футболка  

FIR FOREST
Червона футболка неви-
мушеного крою з круглою 
горловиною та стриманим 
принтом «Ліс» того ж кольору 
на грудях. Приємний на  
дотик змішаний матеріал з 
95 % бавовни та 5 % еластану 
робить цю футболку новим 
фаворитом.

ЧЕРВОНИЙ

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 600 22..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Футболка  

FIR FOREST
Синя футболка вільного 
крою, 100 % бавовна, з 
темно-синім принтом «Ліс» 
на грудях буде ідеальним 
супутником не тільки для 
прогулянок на природі.

СИНІЙ

ЧОЛОВІЧИЙ РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 21..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Футболка 

1926
Культова футболка з 100 % 
товстої бавовни, великою 
нашивкою «1926» на грудях 
та лейблом STIHL Heritage 
на обшивці футболки.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 23..
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NEW

Футболка 

ICON
Жіноча футболка вільного 
крою для повсякдення. 
Футболка з круглою гор-
ловиною з приємного на 
дотик змішаного матеріалу 
(95 % бавовни, 5 % еластану) 
з емблемою мотопили 
на грудях та пробковою 
емблемою на спині личить 
кожній жінці.

СІРИЙ 

65% бавовна, 30% поліестер,  

5% еластан

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 600 16..

ХАКІ

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 600 17..

СИНІЙ

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 600 18..

NEW

Футболка 

ICON
Стримана позиція! Футболку 
з круглою горловиною, 
невеликою витканою 
мотопилою зліва на грудях 
та корковою емблемою на 
спині полюблять всі. 100 % 
бавовни та вільний крій 
роблять футболку ідеальним 
повсякденним вибором.

СІРИЙ 

70% бавовна, 30% поліестер

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 08..

ХАКІ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 09..

СИНІЙ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 10..

NEW

Футболка 

поло ICON
Елегантна стриманість  
стилю. Футболка поло, з  
маленькою мотопилою 
на грудях та корковою 
емблемою на спині, стане 
універсальним нарядом для 
дозвілля і роботи. Опти-
мальний крій та приємна 
бавовна – це ваша нова 
улюблена річ.

СІРИЙ 

92% бавовна, 8% поліестер

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 11..

ХАКІ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 12..

СИНІЙ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 13..

Футболка 

EXPLORE
Футболка для шукачів 
пригод. Вже здалеку дає 
зрозуміти, в чому тут справи. 
Футболка з великим при-
родним принтом спереду 
та написом «EXPLORE THE 
UNSEEN». Завдяки 100 % 
бавовни її приємно носити 
під час будь-якої екскурсії.

КОРИЧНЕВИЙ

РОЗМІР S – XL

Артикул

0420 600 19..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

ЗЕЛЕНИЙ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 20..

Чоловіча 

флісова 

кофта
Коричневого кольору, 100% 
поліестер, вставки синього 
контрастного кольору на 
плечах та кишенях. 65% 
поліестер, 35% бавовна, 
з начосом всередині та 
на комірці, дві кишені на 
блискавці, застібка  
«STIHL ElastoStart», значок 
«INTO THE WOODS» на 
верхній частині лівого рукава

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 110 06..

Жіноча флі-

сова кофта
Коричневого кольору, 100% 
поліестер, вставки синього 
контрастного кольору на 
плечах та кишенях. 65% 
поліестер, 35% бавовна, 
з начосом всередині та 
на комірці, дві кишені на 
блискавці, застібка  
«STIHL ElastoStart», значок 
«INTO THE WOODS» на 
верхній частині лівого 
рукава.

РОЗМІР S – XL

Артикул

0420 110 07..

Кепка FAMILY 

OWNED
Кепка далекобійника STIHL 
«FAMILY OWNED», 55 % 
бавовна та 45 % поліестер, 
з регульованою застібкою з 
кнопками та грубою сіткою 
дбає про те, щоб її власник 
завжди зберігав голову 
прохолодною. Накладна 
емблема «FAMILY OWNED» 
з бавовняної саржі надають 
цьому кашкету невимушений 
вінтажний вигляд.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0001

Футболка 

«HERITAGE»
100% бавовна, із  
надруко- ваним історичним 
логоти- пом STIHL.

СІРИЙ МЕЛАНЖ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0464 002 15..

ОЛИВКОВИЙ

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0464 002 16..

Шапка-біні
Шапка-біні у невимушеному 
стилі не тільки збереже 
тепло, але й підкресліть 
ваш стиль: нижня частина 
з темно-сірими та оран-
жевими смужками та 
емблема «LEGENDARY 
PERFORMANCE» спереду 
надають шапці типового 
вигляду в стилі STIHL. М’яку 
в’язану тканину з 100 % 
поліакрилу надзвичайно 
приємно носити, адже вона 
не колеться.

Артикул

0420 140 0001

Шарф
В’язаний аксесуар для 
холодної пори року: оран-
жева смужка перетворює 
цей класичний в усіх інших 
аспектах темно-сірий 
шарф з 100 % поліакрилу 
на дещо особливе. А 
нашивка «LEGENDARY 
PERFORMANCE» є  
додатковою родзинкою.

Артикул

0420 140 0002

Кепка WOOD
Для авантюристів у тренді! 
Кепка-п’ятиклинка з 
мікровельвету синього та 
оливкового кольору, 100 % 
бавовна, із нашивкою «INTO 
THE WOODS» спереду є 
не тільки практичною, а й 
надзвичайно стильною!  
Розмір регулюється застіб-
кою з кнопками.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 140 0003

NEW

Кепка ICON
Наша синя кепка ICON з 
вишитою спереду мотопи-
лою є одночасно модним 
аксесуаром і захистом від 
сонця. Склад: 50 % вовни, 
50 % поліестеру. Розмір 
регулюється застібкою з 
кнопками.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0005

NEW

Кепка 

CONTRA 59
Для тих, хто закоханий у 
деталі! Двокольорова  
джинсова кепка зі 100 %  
бавовни з застібкою на 
кліпсі підніме престиж 
будь-якого наряду. Велика 
вишивка «1959» позаду, 
напис «contra lightning»  
спереду, а також декора-
тивні шви з історичним 
логотипом STIHL надають їй 
автентичного вигляду. В 
иділені кольором шви  
спереду доповнюють  
«ношений» вигляд кепки.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0004
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Кепка NATURE
Цей вічно актуальний каш-
кет має стриманий дизайн, 
але сповнений дбайливими 
деталями. Шкіряна нашивка 
з логотипом «LEGENDARY 
PERFORMANCE» при-
крашає передню частину 
бейсбольної кепки з 100 % 
бавовни. З металевою 
застібкою для регулювання 
за розміром.

БОРДОВИЙ

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 140 0004

Бейсболка 

з сіткою 

CONTRA
Кепка далекобійника з сіт-
кою «CONTRA» може стати 
оспіваною, адже вона поєд-
нує одночасно дві легенди: 
класичну бейсбольну кепку 
та легендарну мотопилу 
«CONTRA» від STIHL. Як і 
має бути у кашкеті з полі-
естеру в стилі далекобій-
ника, розмір регулюється 
застібкою з кнопками.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0464 021 0083

NEW

Кепка CORK
Абсолютним хітом є наша 
нова кепка CORK. Змішаний 
матеріал – 100 % бавовни 
та коркова передня частина 
– привертає до себе увагу. 
Декоративна строчка та фір-
мова символіка – мотопила – 
на корковій панелі додають 
стилю довершеності. З 
металевою застібкою для 
регулювання за розміром.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0006

Кепка 

„INSTINCT“
Трендова кепка пісочного 
кольору не лише захищає 
від сонячних променів, а 
ще й виглядає надзвичайно 
стильно, 100% бавовна,  
вигнутий козирок, із  
нашивкою «Follow your  
own instinct», регулюється 
по ширині

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 140 0000

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Кепка 

HERITAGE
Кепка далекобійника з сіт-
кою з передньою панеллю з 
бавовни, регулюванням роз-
міру за допомогою липучки 
та задньою половиною з 
сітки, щоб вашій голові було 
приємно. Велика нашивка 
з історичним логотипом 
STIHL спереду – очей не 
відірвати.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0009

NEW

Шапка 

HERITAGE
Шапка-докер із змішаних 
волокон з вінтажним лей-
блом на закоті забезпечує 
голові приємне тепло.  
Склад 70 % поліакрил,  
30 % вовна. 

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0008

NEW

Шапка-біні 

ICON
Проста, але симпатична. 
В’язана шапка-біні з 100 % 
поліакрилу з корковою 
емблемою спереду є 
обов’язковою річчю для 
холодних днів.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0007

Шапка  

«FAMILY 

OWNED»
Шапка колекції Stihl 
Heritage зі 100% акрилу не 
лише зігріє взимку, а й стане 
улюбленим аксесуаром. 
Темно-синього кольору, із 
нашивкою Family owned.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0000

Футболка  

поло
Темно-сірого кольору, 100% 
бавовна, планка під ґудзи-
ками бардового кольору, 
манжети на рукавах з синіми 
та бардовими смужками, 
з емблемою «Stihl Family 
Owned Since 1926» на рукаві, 
логотип Stihl на манжеті 
правого рукава.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 600 06..

NEW

Рукавиці 

CONTRA 59
Рукавиці з натуральної 
шкіри з манжетами та 
підкладкою з 50 % вовни 
та 50 % поліаміду є новою 
інтерпретацією робочих 
рукавиць 50-х років. З 
фірмовою символікою та 
шкіряною застібкою вони 
зберігають приємне тепло 
рук навіть у холодну погоду, 
виглядаючи до того ж дійсно 
елегантно.

РОЗМІР S

Артикул

0420 650 0108

РОЗМІР M

Артикул

0420 650 0109

РОЗМІР L

Артикул

0420 650 0110

РОЗМІР XL

Артикул

0420 650 0111

Rucksack 

WOOD
Синього кольору, із  
поліуретановим покриттям, 
поліестер / нейлон, 53 х 
32 х 24 см, 30 л, із різними 
відділеннями та кишенями. 
Із сіткою на спинці для  
циркуляції повітря, із  
захистом від дощу.

53 x 32 x 24 см

Артикул

0420 160 0001

Рюкзак-мішок
Чорного кольору, 100%  
бавовна, розмір 58х39 см, 
36 л, міцна тканина,  
регульований плечовий 
ремінь, ручка для перене-
сення, внутрішні кишені 
на блискавці, металевий 
карабін на ремені, невелика 
нашивка.

Артикул

0420 660 0003

Кишенько-

вий ніж з 

дерев’яною 

ручкою
Практичний майстер на всі 
руки! Багатофункціональний 
ніж продуманої конструкції 
від виробника Victorinox 
оснащено накладкою з 
горіхової деревини. В нього 
входить викрутка, консервний 
ніж, відкорковувач, відкри-
вачка, зачищувач дротів, 
шило, маленька пилка для 
дерева. Все що може  
знадобитися в поході!

9,1 x 1,75 см

Артикул

0420 160 0000

Кишенько-

вий ніж
Кишеньковому ножу з 
високоякісної сталі на 
природі завжди найдеться 
застосування. Ручка склад-
ного ножа з фіксацією леза 
виготовлена з матованої 
нержавіючої сталі з покрит-
тям зі скловолокнистого 
пластику, витримає будь-яке 
навантаження, вона немов 
спеціально зроблена для 
пригод на природі.

ЛЕЗА 8 см

Артикул

0464 186 0010
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Поясна 

 сумка
Всі важливі речі завжди під 
рукою у нашій практичній 
поясній сумці з воскованого 
водовідштовхувального 
матеріалу. Велике головне 
відділення та дві менших  
передніх кишені пропонують 
багато місця для всього, що 
чоловіку доводиться носити 
на собі. Підкладка з каму-
фляжним принтом, металеве 
кільце-петелька та емблема 
«INTO THE WOODS» на 
передній кишені роблять 
поясну сумку з 100 %  
поліестеру дійсно стильною!

Артикул

0420 160 0002

NEW

Шийна 

 хустка
Використовується, як 
бандана, як нагрудна хустка 
або класично навколо шиї. 
Наша шийна хустка з 100 % 
бавовни у стилі витертих 
джинсів з вінтажним прин-
том поставить крапку над «і» 
для кожного наряду.

КОРИЧНЕВИЙ

Артикул

0420 660 0007

СІРИЙ

Артикул

0420 660 0008

Історич-

ні моделі 

 мотопил
Ці колекційні речі змусять 
битися швидше серце 
будь-якого колекціонера. 
Лиття з важкого цинкового 
сплаву, пофарбовані в 
оригінальні кольори, вироб-
ництва Schuco в масштабі 
1:12 – все це переносить 
нас в інші часи, перші роки 
STIHL.

TYP A

Артикул

0464 035 0200

TYP BL

Артикул

0464 035 0230

TYP BLK

Артикул

0464 035 0210

TYP BBÜ

Артикул

0464 035 0220

TYP CONTRA

Артикул

0464 035 0240

Модель ав-

тобуса VW T1 

у масштабі 

1:43
Ця детальна модель VW 
T1 1955 року змусить 
загорітися очі будь-якого 
колекціонера. Мікроавтобус 
Volkswagen, відлитий з 
важкого цинкового сплаву, 
пофарбований в оригінальні 
кольори та розмальований в 
історичному дизайні STIHL. 
Легендарний автобус 
VW виробництва Schuco 
в масштабі 1:43 стоїть на 
пластиковій підставці і захи-
щений прозорим ковпаком.

Артикул

0464 935 0100

Запальничка 

Zippo
Запалимо! Культова запаль-
ничка з історичним логоти-
пом STIHL стане чудовим 
подарунком для коханої 
людини, а може й просто 
для себе! Виготовлена з 
перевіреною часом якістю 
Zippo штормова запальнич-
ка не тільки приверне увагу, 
а й стане придбанням на все 
життя.

Артикул

0420 660 0001

NEW

Невелика до-

рожня сумка 

Heritage
Поєднання любові до 
деталей з практичністю та 
надійністю – чи то на вихідні 
чи на тренування – сумка 
Heritage з 100 % парусини 
з аплікаціями з натуральної 
шкіри вмістить усе. Дбай-
ливо підібрані деталі та 
вінтажний лейбл спереду 
створюють чудовий функціо-
нальний дизайн.

Артикул

0420 660 0006
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ОСТАННІ ЦИФРИ АРТИКУЛУ (...) Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ОДЯГУ ВАШОГО РОЗМІРУ. БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ЧИТАЙТЕ НА СТОРІНЦІ 303.

Urban
ƒ

З колекцією URBAN ви завжди будете 
стильним та модним. Чи то товстовка з 
капюшоном вільного крою, чи стильні 
шкарпетки – тут ви гарантовано  
знайдете для себе речі, які стануть 
улюбленими.

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Чоловіча 

парка
Чоловіча парка з водовід-
штовхувального матеріалу. 
Продумана до деталей 
підкладка з сіткою в зоні 
плечей та грудей, манжети 
оранжевого кольору, 
коротка: Безвідмовний су-
путник в осінню та весінню 
пору. Функціональна та 
надійна. Верхній шар: 100 % 
поліамід, підкладка: 100 % 
поліестер.

ЧОЛОВІЧИЙ РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 210 01..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Жіноча  

парка
Ця жіноча парка з водовід-
штовхувального матеріалу 
має трохи довший крій. В 
ній також продумана до 
деталей і до того ж дуже 
елегантна підкладка з сіткою 
в зоні плечей та грудей, що 
забезпечує приємний рівень 
температури тіла та при-
вертає увагу. Верхній шар: 
100 % поліамід, підкладка: 
100 % поліестер.

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 210 02..

Фірмовий  

рушник
Час пляжу! Величезний бан-
ний рушник з чистої бавовни 
стане ідеальним супутником 
для пляжних, банних та 
багатьох інших активностей. 
Класний дизайн махрового 
рушника «Legendary 
Performance» робить його 
насправді унікальним. Колір 
чорний і оранжевий, 100% 
бавовна.

Артикул

0464 109 0030

Нові футболки 

Stihl
Чоловіча футболка: біла, 
100% бавовна, кругла гор-
ловина, із логотипом STIHL 
спереду.

ЧОЛОВІЧИЙ РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 200 04..

Нові футболки 

Stihl
Жіноча футболка: біла, 95% 
бавовна, 5% еластан, кругла 
горловина, приталений крій, 
із логотипом STIHL спереду.

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 200 05..

Реглан
У реглані у модному 
стилі кожна дівчина завжди 
буде мати гарний вигляд. 
Завдяки 100 % бавовни та 
«гумці» її приємно носити, а 
комбінація сірого, білого та 
чорного кольорів роблять 
цей реглан універсальною 
річчю, без якої гардероб 
буде неповним.

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 200 11..

Футболка 

„NO#CHAIN“
Темно-сірого кольору, 100% 
бавовна, кругла горловина, 
із написом «No chain no 
game»

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 200 01..

NEW

Поясна 

 сумка ICON
Поясна сумка кольору сірий 
меланж з колекції Urban 
звільнює вам руки! Міцна 
поясна сумка з поліестеру 
пропонує достатньо місця 
для розміщення найважливі-
ших речей. Ззаду кишеня на 
застібці-блискавці.

Артикул

0420 260 0005
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NEW

Шапка-біні 

ICON
Крутий аксесуар для 
прогулянки містом. 100 % 
поліакрил. З вишитим візе-
рунком мотопили на звороті.

ЧОРНИЙ

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0005

РОЖЕВИЙ

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0464 002 09..

Кепка « AXE »
Оливкового кольору, 100 
% бавовна, із регульованою 
застібкою

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0464 021 0060

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Кепка ICON 

Gold
Абсолютний хіт – наша нова 
кепка з золотою мотопи-
лою на пробці спереду. 
Змішаний матеріал – 100 % 
бавовна плюс пробка – не 
може не привертати до 
себе увагу.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 640 0005

NEW

Кепка ICON 

Denim
Кепка-п’ятиклинка з чорного 
деніму в невимушеному 
стилі, 100 % бавовна. 
Вишита мотопила спереду, 
зручна стрічка регулювання, 
або двома словами: круто 
та вільно.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 240 0003

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Капелюх 

 рибалки ICON
Чорна панама універсаль-
ного розміру та вільного 
крою, 100 % бавовна, з 
актуальною емблемою 
«CHAINSAWS» – це дійсно 
щось нове у вашому  
гардеробі!

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 240 0003

NEW

Рюкзак- 

мішок ICON
Можна назвати рюкза-
ком-мішком, можна легким 
рюкзаком. Ми ж вважаємо, 
що це – практичний супутник, 
з відмінним дизайном, з  
поліестеру, який можна 
носити на плечах або на 
спині, та про який точно 
неможливо забути.

Артикул

0420 260 0006

Рюкзак 

CHAINSAW
Стильний. Практичний. 
Функціональний. Рюкзак з 
міцного та водовідштовху-
вального поліестеру з об’є-
мом 20 л пропонує багато 
місця для речей. Велике 
основне відділення, передня 
та бокова кишеня, м’яке 
відділення для ноутбука 
наведуть лад у ваших речах, 
а завдяки ременям з м’якою 
підкладкою його надзвичай-
но приємно носити. Колір: 
чорний, 100 % поліестер, 
підкладка з принтом, водо-
відштовхувальний матеріал, 
емблема «CHAINSAWS».

Артикул

0420 260 0000

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Безпровід-

ний заряд-

ний пристрій
Заряджаємо без кабелю! Це 
фактично магія, наскільки 
просто та швидко працює 
наш новий безпровідний за-
рядний пристрій з покриттям 
з деревини горіха. Деревина 
сертифікована Лісовою 
наглядовою радою. Напруга 
заряду: 2 A – дозволяє 
швидке заряджання, велика 
гравюра на дерев’яній 
пластині. Перевірте, будь 
ласка, чи підтримує ваш 
пристрій функцію швидкого 
заряджання.

Артикул

0420 960 0011

Зовнішній 

акумулятор 

«під деревину»
Зовнішній акумулятор з 
покриттям із горіхової 
деревини та алюмінієвою 
тильною стороною без 
проблем зарядить ваш 
смартфон, фотоапарат на 
інші пристрої. Зовнішній 
літій-іонний акумулятор з 
USB-портом вміститься у 
будь-якій кишені штанів та 
стане надійним джерелом 
енергії у дорозі.

9 x 9 см

Артикул

0420 260 0003

Рюкзакмішок

„NO#CHAIN“
Чорного кольору, 100% 
поліестер, 34х44 см, із 
написом.

Артикул

0420 260 0001
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Wild Kids
ƒ

Набігалися в лісі, збудували табір та 
знайшли скарб? Для дітей із фантазією, 
які раді новим враженням та не хочуть 
залишатися осторонь від дорослих, ми 
припасли все, що змусить дитячі серця 
битися швидше. 

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Кепка 

LUMBERJACK
Наша кепка червоного ко-
льору з виділеними швами 
та нашивкою «FUTURE 
LUMBERJACK» спереду є 
супертрендовою та прак-
тичною за сонячної погоди. 
Бавовняна кепка з застібкою 
на кліпсі підійде кожній 
голові.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 440 0006

Кепка
Крута та практична. Наша 
сіра кепка, 100 % бавовна, 
з синьою нашивкою та 
емблемою мотопили є 
вірним супутником не тільки 
в сонячні дні.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 440 0001

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Кепка 

ADVENTURE
Наша кепка зеленого кольо-
ру з виділеними швами та 
нашивкою «ADVENTURE» 
спереду є супертрендовою 
та практичною за сонячної 
погоди. Бавовняна кепка з 
застібкою на кліпсі підійде 
кожній голові.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 440 0005

NEW

Рюкзак- 

мішок 

LUMBERJACK
Збираю мішок та беру з 
собою! Наш поліестеровий 
рюкзак-мішок в яскравих 
кольорах не тільки є 
достатньо містким для 
спортивного одягу, але й 
дуже гарним. Ідеальний 
супутник у будь-якій пригоді. 
Шеврони «CRAZY BEAVER» 
та «FUTURE LUMBERJACK» 
перетворюють мішок на 
зірку будь-якого ігрового 
майданчика.

Артикул

0420 460 0007

NEW

Гаманець 

ADVENTURE
Щоб під час дослідження 
світу нічого не загубилося є 
наш новий поліестеровий га-
манець «ADVENTURE», який 
можна повісити на шию. Си-
ній, з яскравим шевроном 
«FUTURE LUMBERJACK» та 
оранжевою підкладкою, він 
надійно збереже кишенько-
ві гроші.

Артикул

0420 460 0007

Рюкзак
У відділення об’ємом 7,5 л 
плюс зовнішні кишені 
вміститься все, що потрібно 
малечі в дитячому садочку. 
Добре розподілення на-
вантаження на м’які лямки, 
надійний захист завдяки 
100 % поліестеру та круте 
упакування в модному ди-
зайні «WILD KIDS». Завжди 
поряд – наш друг бобер.

23 x 31 x 11 см

Артикул

0420 460 0002

Несесер
Для першої ночівлі у друзів 
або в дитсадочку несесер зі 
100 % поліестеру буде іде-
альним супутником. Велике 
відділення з застібкою-бли-
скавкою та внутрішні кишені 
з сітки подбають про те, що 
у просторому несесері все 
було розміщено в порядку.

22 x 16 см

Артикул

0420 460 0003

Бобер TIM 

TIMBER від 

Steiff
Друг на все життя. Наша 
м’яка іграшка «TIM TIMBER» 
від Steiff з кнопкою в вусі 
є улюбленцем не тільки 
серед дітей. Це звірятко, 
зшите з надзвичайно м’якого 
штучного хутра, є чудовою 
м’якою іграшкою, яку так 
приємно гладити. За потре-
би іграшку можна випрати у 
пральній машині за темпера-
тури не більше 30 °C.

22 см

Артикул

0464 971 0200

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Косуля,  

плюшева 

іграшка
Свистати всіх на пестуван-
ня! Косуля з суперм’якого 
плюшу гарантовано стане 
новим другом, з яким так до-
бре проводити час в дитячій 
кімнаті.

20 см

Артикул

0420 460 0012

Лисеня,  

плюшева 

іграшка
Ця лисичка краде не гусей, 
а серця. Миле звірятко, 
якого так і хочеться гладити, 
з суперм’якого плюшу стане 
найкращим другом малень-
ких дикунів.

20 см

Артикул

0420 460 0004
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Дитячий  

велосипед-

самокат
Фрірайдери, увага! З нашим 
велосипедом-самокатом з 
деревини берези маленькі 
гонщики граючи навчаться 
тримати рівновагу та 
підготуватися таким чином 
до першого «справжнього» 
велосипеду. Деревина 
сертифікована Лісовою 
наглядовою радою. Сидіння 
плавно регулюється по 
висоті, завдяки чому від-
правлятися у подорож на 
цьому самокаті можуть діти 
з 3 до 6 років.

Артикул

0464 944 0000

Іграшкова 

мотокоса на 

батарейці

Іграшкова мотокоса з реа-
лістичною імітацією звуку 
двигуна – саме те для дітей, 
які з задоволенням «допома-
гають» під час роботи в саду. 
Іграшка-кущоріз на батарей-
ці має телескопічну штангу 
і буде дарувати радість під 
час гри протягом багатьох 
років. Гучність регулюється.

Артикул

0464 937 0000

Іграшко-

ва пила на 

 батарейці

Точна копія справжньої 
– іграшкова пила змусить 
швидше битися не тільки 
дитячі серця! Ланцюг, що 
рухається по шині та звук 
мотопили додають реаліс-
тичності грі з цією дитячою 
ланцюговою пилою. Дитяча 
мотопила має батарейки у 
комплекті, щоб можна було 
одразу почати гру.

Артикул

0464 934 0000

Футбольний 

м’яч
Тренувальний м’яч із 
синтетичної шкіри, без ПВХ, 
розміру 5, з класичним 
футбольним дизайном, 
принесе багато радості на 
майданчику або в саду як 
малим, так і старшим дітям. 
М’яч для дозвілля пошито 
вручну. Безшовна бутилкау-
чукова камера з безпечним 
клапаном дбає про те, щоб 
повітря не виходило з м’ячу 
надто швидко.

Артикул

0464 936 0020

Подушка у 

формі  

мотопили
Той, хто не хотів би розлу-
чатися зі своїм улюбленим 
інструментом і в ліжку, 
тепер має шанс   пила STIHL 
доступна у вигляді подушки! 
Подушка-мотопила з м’якого 
плюшу однозначно привер-
не до себе увагу, без неї не 
обійтися нікому, хто хотів би 
бачити STIHL навіть уві сні!

Артикул

0464 095 0200
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NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Тренерська 

куртка
Наша тренерська куртка, 
або «coach jacket», 100 % 
поліестер, ідеально підхо-
дить для будь-якої погоди та 
має чудовий вигляд. Кнопки 
з емблемою сокири та схре-
щені сокири білого кольору 
на грудях довершують 
образ. Куртка має дві бокові 
кишені та стяжку внизу.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 510 03..

Вітровка
Жодної шпаринки! Ідеальний 
супутник у спорті та дозвіллі 
– наша чорна вітровка. 
Змішаний матеріал, 86% 
поліестер, 14% еластан, 
не пропускає вітер, добре 
«дихає» та швидко сохне. 
Певного шарму надають 
виділені кольором рукава 
з оранжевими вставками, 
світловідбиваючий принт 
схрещених сокир на грудях 
та принт з логотипом STIHL 
на спині. Капюшон та 
комір-стійка з еластичної 
тканини, дві бокові кишені 
на блискавці довершують 
справу.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 510 01..

TIMBERSPORTS®
ƒ

Серія STIHL TIMBERSPORTS ® – це 
найвищий клас у спортивному вирубі 
лісу. Тому, хто хоче продемонструвати 
своє захоплення цією видовищною  
серією змагань у свій вільний час,  
пасуватиме продукція цієї колекції.

Жіноча  

майка
Білого кольору, 95 % бавовна, 
5 % еластан, із двокольоро-
вим написом.

РОЗМІР XS

Артикул

0464 002 0304

РОЗМІР S

Артикул

0464 002 0305

РОЗМІР M

Артикул

0464 002 0306

РОЗМІР L

Артикул

0464 002 0307

РОЗМІР XL

Артикул

0464 002 0308

РОЗМІР XXL

Артикул

0464 002 0309

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Тепла куртка 

KISS MY AXE
Тепла куртка для будь-якої 
ситуації. Куртка з 100 % 
бавовни, з капюшоном, 
стане вашим ідеальним 
супутником. Шеврон 
TIMBERSPORTS® на грудях 
та оранжеві контрастні 
смужки надають їй певного 
шарму. Куртка має велику 
кишеню-кенгуру.

РОЗМІР XS – XXL

Артикул

0420 510 02..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Куртка з  

капюшоном 

Gradient
Куртка з капюшоном, 95 % 
поліестер, 5 % еластан, є 
ідеальним супутником для 
будь-яких активних заходів. 
З переходом від темного до 
світло-сірого та маленькими 
схрещеними сокирами 
на грудях. Логотип STIHL 
TIMBERSPORTS®

оранжевого кольору на ру-
каві також, звісно, присутній. 
Дві бокові кишені з блискав-
кою пропонують достатньо 
місця для найважливіших 
речей.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 510 04..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Реглан AXE
Коли на трибуні стає 
прохолодніше, ви просто 
накидаєте на себе реглан 
«AXE» зі 100 % бавовни. 
Великоформатний принт 
схрещених сокир «під дере-
вину» на грудях та нашивка 
STIHL TIMBERSPORTS® на 
спині. Обов’язкова деталь 
гардеробу кожного фану.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 500 24..

Товстовка з 

капюшоном 

STIHL  

TIMBERSPORTS®
Black is beautiful: чорна 
толстовка з капюшоном 
повністю відповідає цьому 
девізу. Адже за винятком 
оранжевої стяжки на шиї  
та знаменитого логотипу 
STIHL TIMBERSPORTS®  
на грудях цей пуловер з ка-
пюшоном з чистої бавовни 
повністю витримано в мод-
ному та вічно актуальному 
кольорі.

РОЗМІР XS – XXL

Артикул

0464 028 02....

Футбол-

ка-поло
Для всіх, хто любить кла-
сику, футболка-поло буде 
правильним вибором. Три-
котажне поло, 100 % бавов-
на, з планкою на 3 кнопки, 
манжети з плосков’язаного 
трикотажу та комір стри-
маного чорного кольору. 
Вишивка на грудях у вигляді 
схрещених сокир та поти-
лична стрічка оранжевого 
кольору розставляють неве-
ликі акценти.

РОЗМІР XS – XXL

Артикул

0420 500 02..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Термофут-

болка TEC
«Дихаюча» термофутболка 
сірого кольору, 86 % 
поліестер, 14 % еластан, 
з невеликими акцентами 
оранжевого кольору 
стане вашим улюбленим 
предметом гардеробу при 
зайняттях спортом. Логотип 
STIHL TIMBERSPORTS® у 
зоні грудей та вставки у зоні 
талії з орнаментом із схре-
щених сокир, облямованих 
оранжевими смужками, по-
жвавлюють вигляд футболки.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 500 25..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Футболка 

AXE
Футболка «AXE» з круглою 
горловиною, 100 % бавовна 
– без неї гардероб буде 
неповним. Спереду принт 
схрещених сокир великого 
формату «під деревину». 
На спині нашитий шеврон 
STIHL TIMBERSPORTS®. 
Нема такої трибуни, на якій 
було б соромно показатися 
в цій футболці.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 500 23..

Футболка 

Timbersport,  

чорна
Футболка STIHL 
TIMBERSPORTS® обов’яз-
ковий must-have всіх фанів 
однойменних спортивних 
змагань. Вільного крою з 
чистої бавовни, із круглою 
горловиною забезпечує  
найвищий комфорт носіння. 

РОЗМІР XS – XXL

Артикул

0420 500 01..

Футболка
Стриманість буває різною! 
Футболка з написом  
STIHL TIMBERSPORTS®  
є обов’язковим предметом 
гардеробу будь-якого фану 
змагань лісорубів. Футболка 
невимушеного крою з чистої 
бавовни, з круглим коміром 
у витончений рубчик, впадає 
в очі, та її дуже комфортно 
носити.

ПОМАРАНЧЕВА

РОЗМІР XS – XXL

Артикул

0420 500 00..
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Футболка 

HOT SAW
Це й є саме те, що на ній 
написано! Наша футболка з 
круглою горловиною, сірий 
меланж, 100 % бавовна, 
приверне загальну увагу 
своїм блискучим принтом 
«HOT SAW» спереду! На-
півкруглий край та грайливі 
рукава роблять її обов’язко-
вим предметом гардеробу 
впевнених у собі жінок.

ЖІНОЧИЙ РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 500 16..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Кепка AXE
Чорна бейсбольна кепка, 
100 % бавовна, з сірою 
вишивкою сокири, підганя-
ється під будь-яку форму 
голови за допомогою мета-
левої кліпси ззаду. Ідеаль-
ний супутник для наступного 
сезону TIMBERSPORTS®.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 540 0013

Кепка  

KISS MY AXE
Фанати екстремальних видів 
спорту, увага! З цією кепкою 
STIHL TIMBERSPORTS® 
ви будете чудово підготов-
лені до будь-якого заходу! 
Кашкет з 100 % бавовни з 
нижньою частиною козирка 
у контрастному тоні роз-
ставляє все по місцям за 
допомогою великої нашивки 
«KISS MY AXE» спереду. 
Це більше ніж бейсбольна 
кепка, це – життєва позиція!

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0464 021 0070

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Кепка  

KISS MY AXE
Кепка з чіткою позицією! 
Кепка зі 100 % бавовни, з 
великою вишивкою «KISS 
MY AXE» спереду, змусить 
серця фанів битися швидше.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 540 0014

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Рюкзак- 

мішок KISS 

MY AXE
Суперстильний рюкзак 
мішок із тканини з полі-
уретановим покриттям, 
великим шевроном STIHL 
TIMBERSPORTS® та 
оранжевими шнурками. За-
кинувши на спину, або через 
плече – цей рюкзак можна 
носити як завгодно, у дорозі 
він стане вашим практичним 
супутником.

Артикул

0420 560 0009

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Спортив-

на сумка 

Compact
У нашу спортивну сумку 
вміститься все. Розміри 
25 x 50 x 23 см дають 
достатньо місця для всього, 
що потрібно під час занять 
спортом. Рушник, одяг 
чи взуття – для всього 
знайдеться місце. Сумку 
можна носити за ручки або 
на плечі на регульованому 
за довжиною ремені. 
Стримана емблема STIHL 
TIMBERSPORTS® довершує 
стильний вигляд сумки.

Артикул

0420 540 0013

NEW

Кепка AXE
З кепкою «AXE» на застібці 
з кнопками ви добре 
підготовлені не тільки для 
прогулянки містом. Кепка у 
невимушеному стилі з чистої 
бавовни притягує до себе 
погляди великою кількістю 
деталей. Наприклад, оран-
жевими боковими швами на 
козирку, крутим візерунком 
у вигляді мотопили в каму-
фляжному стилі на підкладці, 
або схрещеними сокирами 
на модній 3D-вишивці, які 
прикрашають чоло кепки.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 540 0015

Спортивна 

сумка
Все носимо з собою 
– на тренуванні, на 
змаганнях або у фіт-
нес-залі: спортивна сумка 
STIHL TIMBERSPORTS® 
завжди поряд. Завдяки ве-
ликому розміру основного 
відділення, внутрішньому 
відділенню на застібці та 
додатковому відділенню 
для кросівок в цій сумці 
для всього є своє постійне 
місце.

Артикул

0420 560 0000

Рушник для 

душа
На пляжі, в сауні або 
ванній кімнаті – без нашого 
рушника не обійтися. Він 
не тільки дуже стильний 
завдяки комбінації сірого 
та темно-сірого тонів з 
вишитими сокирами, він ще 
й приємно м’який, до того ж 
надзвичайно добре вбирає 
вологу.

70 x 140 см 

Артикул

0420 560 0004

Металева та-

бличка
Повісь на стіну! 

Обов’язковий предмет 
колекції всіх фанів лісорубів. 
Високоякісна металева 
табличка розміром 30 x 40 
см з чотирма отворами для 
кріплення на стіні.

30 x 40 см

Артикул

0420 560 0003

Наручний  

годинник
Без наручного годин-
ника в дизайні STIHL 
TIMBERSPORTS® не обій-
тися на будь-якому спор-
тивному чи туристичному 
заході. Корпус із масивної 
нержавіючої сталі, нейло-
новий ремінець та скло з 
загартованого сапфірового 
скла Crystex надають цьому 
спортивному годиннику 
небувалої стійкості. Завдяки 
стриманому дизайну його 
можна носити як класичний 
чоловічий годинник. Вироб-
ник Jacques Lemans.

Артикул

0464 585 0040
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Brand  
collection
ƒ

STIHL – це більше ніж просто марка 
мотопили. STIHL – це радість від праці 
на природі та пристрасть до найдрібніших 
деталей.

Флісова 

кофта
Класичний дизайн, матеріал, 
що добре себе зареко-
мендував: флісова кофта з 
теплого та м’якого поліе-
стерового волокна захищає 
від холоду, забезпечуючи 
водночас абсолютну свобо-
ду рухів. Вишитий спереду 
логотип та оранжеві шви 
на манжетах та підкладці є 
слушними доповненнями 
дизайну.

РОЗМІР XS – XXL

Артикул

0420 910 00..

Реглан STIHL
Крутий дизайн для крутих 
чоловіків: реглан з суміші 
60 % бавовни та 40 % полі-
естеру має крій під фігуру, 
але водночас сидить вільно 
та невимушено. Від кольо-
рового принту мотопили на 
грудях неможливо відірвати 
очей!

РОЗМІР XS – XXL

Артикул

0420 900 03..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Товстовка 

з круглим 

лого
Наша нова товстовка зі 
100 % бавовни з коміром- 
стійкою та манжетами 
у рубчик удосконалює 
будь-який наряд. Оранжеві 
акценти на манжетах та 
логотип «LEGENDARY 
PERFORMANCE» на грудях 
роблять її практичною та 
незамінною річчю для всіх 
фанів STIHL.

РОЗМІР S – L

Артикул

0420 910 02..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020

Куртка 

Softshell 

з круглим 

лого
Функціональне тепло! Наша 
нова чорна куртка SoftShell, 
96 % поліестер, 4 % 
еластан, стане вашим вірним 
супутником у будь-яку пору 
року. Виділена сірим зона 
плечей, оранжеві акценти 
на капюшоні та бокових 
кишенях, а також блискавка 
в стилі STIHL ElastoStart – ці 
дбайливо вибрані деталі пе-
ретворюють нібито звичайну 
куртку на дещо особливе.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 910 01..

Футболка 

STIHL
Футболка з логотипом, 
чиста бавовна, привертає 
до себе увагу – і не тільки 
через класичний сигнальний 
колір STIHL. Великий принт 
логотипу контрастного біло-
го кольору та такі самі білі 
поздовжні смужки на правій 
руці та плечах надають цій 
футболці з круглою горлови-
ною належних акцентів, які 
кидаються в очі.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 900 00..

Футболка 

STIHL
Носи на грудях! Ця футбол-
ка є гарантом уваги. Світ-
ло-сіра футболка з круглою 
горловиною, 90 % бавовна, 
10 % віскоза, напис STIHL 
трьома кольорами – все 
це не може не привертати 
до себе увагу. До того ж 
вона зручна, та її приємно 
носити.

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 900 01..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Футболка 

LOGO-CIRCLE
Без чого не можна уявити 
собі гардероб будь-якого 
фану? Ну звісно – без цієї 
легендарної футболки. Вона 
має дуже добрий крій, та її 
приємно носити. Великий 
принт «LEGENDARY-
PERFORMANCE» на спині 
та стриманий логотип STIHL 
зліва на грудях ясно позна-
чають позицію: Я – фан!

СІРИЙ 

90 % БАВОВНА,  

10 % ВІСКОЗА

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 900 05..

ЧОРНИЙ 

100 % БАВОВНА

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 900 06..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Футболка  

MS 500¡
MS 500i – це символ іннова-
ції, швидкості та точності. Це 
послання передає й наша 
нова футболка. Великий 
принт мотопили спереду 
підкреслює сенс послання.

СІРИЙ 

90 % БАВОВНА,  

10 % ВІСКОЗА

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 900 07..

ЧОРНИЙ 

100 % БАВОВНА

РОЗМІР S – XXL

Артикул

0420 900 08..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Шапка LOGO
Шапочка с помаранчевим 
помпоном, Норвезька мо-
дель чорно-білого кольору 
та логотипом STIHL - чудо-
вий аксесуар для холодої
погоди. Виготовлений з 70% 
поліакрилу і 30% вовни, 
утримує тепло там, де воно 
й має бути.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 940 0003

Бейсбольна 

кепка
Ця чорна поліестерова 
бейсбольна кепка з великим 
вишитим логотипом STIHL 
пасує кожній голові! Здале-
ка видно – це STIHL!

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0464 015 0030

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Бейсбольна 

кепка  

LOGO-CIRCLE
Чорна бейсбольна кепка, 
100 % бавовна, з оранжевим 
логотипом «LEGENDARY 
PERFORMANCE» підганя-
ється під будь-яку форму 
голови за допомогою мета-
левої кліпси ззаду.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 940 0001

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Кепка  

LOGO-CIRCLE
Кепка «LEGENDARY 
PERFORMANCE», 100 % 
бавовна, в тонах чорний/
сірий, з великим логотипом 
спереду та оранжевими 
декоративними швами стане 
ідеальним довершенням 
будь-якого наряду. Розмір 
регулюється застібкою з 
кнопками.

ОДИН РОЗМІР

Артикул

0420 940 0002
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ОСТАННІ ЦИФРИ АРТИКУЛУ (...) Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ОДЯГУ ВАШОГО РОЗМІРУ. БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ЧИТАЙТЕ НА СТОРІНЦІ 303.

Футболка  

жіноча 

„CHAINSAW“ 
Прочный дизайн для 
сильных женщин: рубашка 
из мягкого аумволлмикса с 
5% содержанием эластана 
идеально адаптируется к 
фигуре и при этом сидит 
свободно и небрежно.  
Цветной сундук с бензопи-
лой привлекает внимание!

РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 900 04..

Футболка 

„CHAINSAW“
Сильний дизайн для сильних 
чоловіків: сорочка виготов-
лена з м’якої бавовняної 
суміші 60% бавовни та 40% 
поліестеру Фігура і досі 
сидить розслаблено і неви-
мушено. Кольоровий друк 
на грудях з бензопилою - це 
абсолютна привабливість 
очей.

РОЗМІР XS – XL

Артикул

0420 900 02..

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Гаманець
Гаманець горизонтального 
формату, темно-коричнево-
го кольору, з високоякісної 
шкіри, підкладка з ембле-
мами STIHL у стриманому 
стилі, з системою захисту 
RFiD від дистанційного 
зчитування інформації з 
банківських карток.

Артикул

0420 960 0015

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Відкривачка- 

бензоріз
Серія STIHL для кухонної 
шухлядки. Річ, яку приємно 
взяти і руку, і одночасно 
солідна відкривачка у формі 
бензоріза, виготовлена з 
матованого металу, розміри 
приблизно 90 x 50 x 2 мм.

Артикул

0420 960 0012

Брелок- 

шолом
Брелок у формі шолому 
по-перше притягує погляди, 
по-друге є дуже практич-
ним. Мініатюрний шолом 
з міцного акрилу, кільце 
та ланцюжок для ключів 
з блискучої нікельованої 
сталі. Практичний брелок 
в дизайні захисної каски – 
обов’язковий аксесуар для 
кожного фану.

Артикул

0464 118 0020

Садовий  

гномик
Цей садовий гномик з мото-
пилою STIHL напоготів має 
бути в кожному палісаднику! 
Висота приблизно 20 см, у 
робочих штанях, картатій 
сорочці, підтяжках, обов’яз-
ковою шапочкою з китицею 
та багатьма іншими дбайли-
во виготовленими деталями 
дарує радість і прикрасить 
кожну клумбу з квітами.

Артикул

0464 371 0010

Довга  

парасоля
Наша автоматична довга 
парасоля чорного кольору 
з елементами оранжевого, 
100 % поліестер з імітацією 
дикого шовку, з міцним ста-
левим штоком є ідеальним 
аксесуаром, щоб «співати 
під дощем». Завдяки системі 
захисту від вітру та спицям 
зі скловолокна він стійко 
перенесе навіть бурю. Ручка 
з м’яким покриттям приємно 
лежить у руці.

Ø ca. 112 см

Артикул

0420 360 0004

Складна  

парасоля
Якщо прогноз обіцяє 
мінливу хмарність, найопти-
мальнішим супутником буде 
практична складна автома-
тична парасоля чорного 
кольору. Довжина 28 см у 
складеному стані дозволяє 
знайти їй місце у будь-якій 
сумці! Кольорові оранжеві 
елементи, 100 % поліестер з 
імітацією дикого шовку, міц-
ний сталевий шток, система 
захисту від вітру та спиці 
зі скловолокна роблять її 
ідеальним партнером навіть 
у буремних ситуаціях. Ручка 
з м’яким покриттям приємно 
лежить у руці.

Ø ca. 97 см

Артикул

0420 360 0005

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Довга пара-

соля з бам-

буковою 

ручкою
Парасолько, відкрий ли-
ченько! Такий девіз у нашої 
екологічної парасолі з еле-
ментами з бамбуку. У суху 
погоду візерунок на пара-
солі білий, а свій справжній 
колір відкриває під дощем. 
Зручна автоматика для 
швидкого відкривання, висо-
коякісна система захисту від 
вітру, спиці зі скловолокна 
для максимальної гнучкості 
каркасу під сильними пори-
вами вітру.

Ø ca. 112 см

Артикул

0420 960 0014

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Складна 

парасоля з 

бамбуковою 

ручкою
Хоч мале та завзяте – і так 
можна описати нашого 
супутника. Зручна та ком-
пактна складна парасоля 
з бамбуковою ручкою та 
металевими спицями від-
кривається та закривається 
автоматично. Купол зі 100 
% поліестеру з імітацією ди-
кого шовку (перероблений 
пластик згідно з STANDARD 
100 OEKO-TEX ®). А коли 
стає сиро, завдяки ефекту 
Colormagic® візерунок змі-
нює колір на свій справжній. 

Ø ca. 98 см

Артикул

0420 960 0015

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Довга  

парасоля з 

дерев’яною 

ручкою
Високоякісна міцна автома-
тична парасоля з ручкою із 
деревини, яка сертифіко-
вана Лісовою наглядовою 
радою. Спиці та шток зі 
скловолокна. Звичайнісінька 
парасоля? Як би не так! 
Адже наша парасоля має 
не тільки два сегменти з 
емблемою STIHL, а й іще 
два з принтами технологією 
wet print! Це означає, що 
два інші логотипи STIHL 
з’являються, коли парасоля 
намокає – сподіваємося, 
скоро буде дощик. 

Ø ca. 113 см

Артикул

0420 960 0009

NEW – У ПРОДАЖУ З  

ВЕСНИ 2020 2020

Брелок- 

мотопила, 

металевий
Тримає разом те, що має 
бути разом! Наш високоякіс-
ний металевий брелок для 
ключів у формі мотопили 
має загальну довжину 9,5 см 
разом з кільцем.

Артикул

0420 960 0008

Брелок- 

лісоруб
Новинка в серії предметів 
для зберігання ключів – наш 
лісоруб! Дбайливо виконані 
деталі – шолом, навушники 
та мотопила зроблять його 
новим улюбленим аксесуа-
ром кожного фану STIHL!

Артикул

0420 960 0002

Брелок – мо-

торна пила 

із шумом
Нікуди без улюбленої мо-
топили - завжди під рукою 
у вигляді брелоки у вигляді 
бензопили с реалістичним 
звуковим ефектом.
Ланцюжок та кільце бре-
локи зроблені з блискучої 
нікельованої сталі. Батареї 
замінюються.

Артикул

0464 113 0000

Модель бен-

зопили MS 

500i
Ніж має бути гострим! Тому 
ми робимо ставку на якісну 
швейцарську продукцію. 
Наш універсальний ніж з 
лезом із вуглецевої сталі 
та покриттям, що запобігає 
прилипанню, добре лежить 
у руці та має бути в кожній 
кухні.

Артикул

0420 960 0001

Записник
Яскравого помаранчевого 
кольору, формат А5, обкла-
динка з тисненням струк-
тури деревини, внутрішні 
сторінки в клітинку.

Артикул

0420 360 0003

Брелок
Із фетру. 10 x 3 см.

Артикул

0464 120 0040
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Дерев’яна 

кулькова 

ручка
Ця елегантна кулькова ручка 
ідеально підходить до ролі 
дорогого подарунка. Нижня 
частина ручки виготовлена 
з промасленої деревини 
горіха, а кінчик та верхня 
частина з блискучого металу 
є художнім контрапунктом 
дизайну. Ця синя кулькова 
ручка надзвичайно зручно 
лежить у руці та чудово 
пише.

Артикул

0464 516 0080

Гамак
Хто хоче стильно розсла-
блятися під час обідньої пе-
рерви або після закінчення 
трудового дня, отримає таку 
можливість завдяки цьому 
гамаку. Цей засіб для від-
починку або навіть сну ви-
готовлено з міцної бавовни 
на стандартом ÖkoTex®, він 
легко кріпиться за дерево 
або гачок у стіні.

Артикул

0464 372 0010

Чоловічий 

багатофунк-

ціональний 

годинник 

з індикато-

ром другого 

часового 

поясу
Багатофункціональний 
годинник у дизайні STIHL є 
справжнім універсалом: Цей 
чоловічий годинник показує 
не тільки звичайний час - 
він має індикатор другого 
часового поясу, який можна 
встановлювати на ваш 
розсуд, а також індикатори 
дати та часу у 24-годинному 
форматі. Масивний корпус 
із нержавіючої сталі та 
солідний шкіряний ремінець 
гарантують участь цього 
спортивного годинника у 
будь-якій пригоді. Виробник 
Jacques Lemans.

Артикул

0464 585 0060

Настінний 

годинник
Дизайн та точність! Настін-
ний годинник у вічно акту-
альному стилі від Jacques 
Lemans. Лаконічний дизайн 
годинника зі сріблястими 
стрілками та лініями годин 
на чорному циферблаті 
фокусує погляд на тому, що 
є дійсно важливим: на часі. 
Логотипи STIHL та Jacques 
Lemans є логічним довер-
шенням стильного вигляду.

Артикул

0464 401 0020

Форма для 

випікання 

«Мотопила»
Пекти сподобається навіть 
чоловікам! З формою для 
випікання з жаростійкої 
харчової вуглецевої сталі 
солодкий пиріг у формі 
мотопили ніби за помахом 
чарівної палички опиниться 
на вашому столі. Внутрішня 
поверхня зі спеціальним 
покриттям не дозволить 
підгоріти! Жаростійка до 
220 °C.

40 x 16 x 4,5 см

Артикул

0420 360 0000

Штормовий 

ліхтар
Вінтаж – це нова класика. 
Наш унікальний штормовий 
ліхтар з повністю оцинкова-
ної сталі буде слушним на 
затишній вечері з грилем 
або просто як прикраса 
тераси. Його скло є термо- 
та ударостійким. Завдяки 
резервуару з логотипом 
STIHL для звичайної лампо-
вої олії об’ємом 340 мл він 
може підтримувати горіння 
протягом 20 годин. Ліхтар 
«Made in Germany».

Артикул

0420 360 0001
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Довідник  
«Технології 
STIHL в деталях»
ƒ

1 Акумуляторні інструменти 
ƒ
Моделі акумуляторів

Інструменти STIHL з інноваційною акумуляторною технологією 

позначаються відповідним символом акумулятора. Окрім назви 

типу батареї, символ вказує, до якої акумуляторної лінійки 

належить й інструмент. Кожна батарея складається виключно з 

ретельно відібраних високоякісних літієвих елементів, що відпо-

відають високим стандартам безпеки. Акумулятори розраховані 

на 1200 повних циклів заряджання з мінімальною втратою ємності. 

Позначення акумуляторної батареї вказують на її тип і сферу 

застосування, а також потужність, ємність і витривалість.

Акумуляторна лінійка інструментів системи 

AS живляться від літій-іонних акумуляторів 

типу AS. Додаткова зручність – із натис-

канням кнопки ряд розташованих на пристрої світлодіодів (за 

виключенням HSA 25) показує рівень заряду.

Пристрої лінійки АІ оснащено незнімним  

літій-іонним акумулятором, який заряджається 

через блок живлення. Додаткова зручність – 

ряд світлодіодів показує рівень заряду.

У пристроях системи AK застосовуються 

змінні літій-іонні акумулятори типу AK, які 

підходять до будь-яких пристроїв цієї системи. 

Додаткова зручність – ряд світлодіодів показує рівень заряду.

Пристрої системи AP є сумісними з аку-

муляторами AP та AR. Ці акумулятори ви-

різняються своєю підвищеною ємністю та 

тривалим часом роботи. Такі передумови 

потрібні перед усім під час професійного використання. 

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Інноваційні швидкозарядні пристрої дозволяють скоротити 

час заряджання на 30% у порівнянні з традиційним зарядним 

пристроєм. Інноваційний процес швидкого заряду є безпечним 

для акумуляторів - він не скорочує їх ресурс і не перевантажує 

батарею

КЛЮЧ АКТИВАЦІЇ

Увімкнути інструмент із вбудованою аку-

муляторною батареєю можна лише, якщо 

встановити ключ активації. Без ключа інструмент 

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 ефективно та майже не 

зазнає механічного зношування. Завдяки високій 

ефективності вся енергія акумулятора перетворюється на справді 

вражаючу продуктивність. Електронна система постійно слідкує за 

електродвигуном, розпізнає зміни в навантаженні під час роботи та 

пильнує за тим, щоб двигун постійно працював із оптимальною 

кількістю робочих обертів.

РОБОТА ПІД ДОЩЕМ 

Акумуляторні пристрої STIHL з такою позначкою 

можна використовувати навіть під час дощу. Звертайте 

увагу на позначки та правила експлуатації, наведені в 

інструкції з експлуатації. Туман, дощ та інші опади можуть бути 

різної інтенсивності. У випадку екстремальних умов використову-

вати інструмент не можна. Тримайте акумулятор подалі від агре-

сивних та забруднених рідин. Після використання акумулятор 

та інструмент потрібно висушити. Зверніть увагу, що зарядний 

пристрій можна використовувати тільки в сухих умовах.

РОБОТА БЕЗ НАВУШНИКІВ

Завдяки акумуляторній технології робота акумулятор-

ними інструментами є особливо тихою, тому не вима-

гає використання навушників та підходить для роботи  

в житлових зонах, біля лікарень та шкіл.

2 Мотопили та висоторізи 
ƒ
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 руко-

ятках, не потребують технічного обслугову-

вання, не зношуються, підключаються в разі 

потреби за допомогою перемикача.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДІГРІВАННЯ КАРБЮРАТОРА (V)

Електричне підігрівання карбюратора з  

системою вмикання/вимикання в залежності 

від зовнішньої температури запобігає обмер-

занню 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 врізан-

ня, на корпус зі сторони пускового механізму нанесена видима 

направляюча лінія..
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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 за-

тримувати найдрібніші часточки пилу. Він не 

вбирає мастило, воду та дуже легко миється. 

Фільтрувальний патрон знімається швидко та без жодних інстру-

ментів –одним рухом руки.

ЗАДНІЙ ЗАХИСТ РУК

Захищає руки користувача від можливого травмування через 

падіння гілок або ланцюга, у випадку, якщо той зірветься.

КОМПЕНСАТОР

Це регулювальний елемент карбюратора, який забезпечує  

стабільну потужність двигуна і витрати палива впродовж  

тривалого періоду, незалежно від ступеня забруднення  

повітряного фільтру. 

РУЧНИЙ ПАЛИВНИЙ НАСОС (ПРАЙМЕР)

Наявність ручного паливного насосу полег-

шує пусковий процес та скорочує кількість 

ривкових зусиль необхідних для запуску.  

Під час натискання на праймер, камера кар-

бюратора заповнюється паливною сумішшю. 

Таким чином, під час запуску забезпечується 

достатня  кількість палива для утворення паливно-повітряної сумі-

ші 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 забезпечується 

збоку через кришку ланцюгової зірочки. Це 

запобігає контакту рук із гострим ланцюгом і 

зубчатим упором.

НАПРАВЛЯЮЧА ЛІНІЯ ВРІЗАННЯ

Для кращого контролю за напрямком шини 

під час врізання у стовбур, на корпусі пили зі 

сторони пускового механізму передбачена 

видима направляюча лінія. 

ДВИГУН STIHL 2-MIX

Двигун 2-MIX одночасно потужний та еконо-

мічний. Вдосконалення процесу продувки за 

рахунок відокремлення вихлопних газів та 

свіжої паливної суміші підвищує потужність 

двигуна та зменшує втрати 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 тривалий 

час, не втомлюючись..

ПУСКОВА РУЧКА STIHL ELASTOSTART

Під впливом компресії під час запуску двигу-

на виникає віддача. Амортизаційний елемент, 

що знаходиться в спеціальній пусковій ручці 

ElastoStart, поглинає силу, яка виникає 

внаслідок тиску в циліндрі. Це сприяє рівно-

мірному запуску.

СИСТЕМА ЛЕГКОГО ЗАПУСКУ STIHL ERGOSTART (E)

Під час плавного витягування пускового

тросику вбудована у механізм додаткова 

пружина стискається, а пружина стартера 

розжимається. За рахунок сили протидії 

виникає швидке прокручування колінчатого 

валу, а в результаті швидкий запуск двигуна. 

СИСТЕМА ВПОРСКУВАННЯ ВІД STIHL (I)

 

 

Інжекторна технологія забезпечує дуже просте керування роботою 

двигуна. Вона виключає комбінований важіль, відтак для вимкнення 

потрібна лише одна кнопка. Система впорскування STIHL (i) – це 

повністю електронне управління двигуном за допомогою 

спеціальних пристроїв та сенсорів, що дозволяє забезпечити 

оптимальну продуктивність двигуна й відмінне прискорення в 

будь-яких умовах експлуатації. Блок керування використовує 

вимірювання в режимі реального часу для обчислення точної 

кількості палива та ідеального встановлення випередження 

запалювання. Під час кожного оберту електроніка вимірює та 

аналізує дані двигуна, розпізнаючи його стан. За лічені долі секунди 

система налаштовує оптимальні параметри для запалювання та 

впорскування палива. Паливо впорскується безпосередньо в картер 

за допомогою інжекційного клапану. В результаті – оптимальне 

прискорення, максимальна потужність, простий запуск та зменшені 

витрати палива.

СИСТЕМА ШВИДКОГО НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА  

STIHL (B)

Ланцюг натягується швидко та без будь-якого 

додаткового інструменту. Якщо необхідно 

послабити ланцюг, поверніть регулююче ко-

лесо вліво, якщо необхідно натягнути ланцюг, 

повертаємо колесо вправо. Якщо затягнути 

кришку ланцюгової зірочки фіксатором, 

автоматично фіксується і шина.

3 Ріжуча гарнітура 
ƒ
ЛАНЦЮГИ

ЗАГАРТОВАНІ ЗАКЛЕПКИ

Заклепки ланцюгів STIHL обробляються за 

технологією індукційного загартовування 

(обробка струмом високої частоти), що 

міняє 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 спе-

ціальної сталі. Робоча поверхня ріжучого зу-

бця для додаткової міцності та зносостійкості 

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.

СИСТЕМА ЗМАЩУВАННЯ STIHL OILOМATIC

Дрібні мастильні канали ведучих ланок збирають 

мастило та передають його далі до з'єднувальних 

 ланок. Додатково на ведучих ланках з обох боків 

витіснені чисельні заглиблення, в яких накопичується ланцюгове 

мастило. Це забезпечує краще розподілення мастила в пазу шини 

та забезпечує на 10 % краще змащування з обох боків ведучих 

ланок (у порівнянні з ланками без заглиблень). 

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 ниж-

ньою частиною. Ці конструкції забезпечують відчутне зменшення 

ваги. Центр ваги мотопили переміщується ближче до корпусу, 

покращується її баланс, що розвантажує хребет користувача..

STIHL M-TRONIC (M)

 

 

Повністю електронне управління двигуном 

регулює в будь-якому робочому режимі  

момент запалювання та дозування палива, 

враховуючи зовнішні умови такі як 

температура, атмосферний тиск та якість 

палива. Система забезпечує оптимальну 

потужність двигуна, стабільно високий крутний 

момент та миттєве прискорення. Система M-Tronic повністю 

виключає необхідність ручного налаштування карбюратора. STIHL 

M-Tronic потребує для холодного запуску тільки стартове положення 

комбінованого важеля. Після запуску ви можете миттєво розігнати 

двигун до максимальних обертів. Система дуже точно вираховує 

кількість палива необхідну для роботи двигуна. Система M-Tronic 

запам'ятовує налаштування під час останньої експлуатації. Тож із 

кожним новим запуском у тих самих умовах двигун буде завжди 

працювати на повну потужність.

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.

БАЙОНЕТНИЙ ЗАМОК КРИШКИ БАКА

Спеціальний замок кришки бака забезпечить швидке та надзви-

чайно просте його відкривання та закривання для заправлення, 

без будь-яких інструментів.

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 перевантаження. Якщо 

натиснути  кнопку через деякий  час після 

спрацювання  захисту, інструмент можна знову використовувати. 

Електропили MSE 230 і MSE 250 мають вбудований сенсор тем-

ператури двигуна. Якщо температура надто висока, загориться 

червоний світлодіод, сигналізуючи про спрацювання захисту. 

Приблизно через одну хвилину двигун охолоне і світлодіод по-

гасне. Роботу мотопилою можна буде продовжити.
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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 витрати 

ланцюгового мастила до 50 % порівняно зі 

звичайними класичними системами змащу-

вання без системи Eмatic. Система скла-

дається з шини STIHL Eмatic або Eмatic S, 

ланцюга STIHL Oiloмatic та мастильного насосу з регулюванням 

подачі 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 обрізки, а також  

для використання в лісовому господарстві на бензопилах  

потужністю до 3,5 кВт.

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 роз-

кряжовування дерев, для бензопил середньої та високої потуж-

ності понад 3,5 кВт.

НАПРАВЛЯЮЧА ЗІРОЧКА ІЗ ЗАКРИТИМ ШАРИКОПІД-

ШИПНИКОМ 

Закрита конструкція запобігає проникненню 

бруду для запобігання утворенню корозії. 

корозію. Зникає необхідність проводити 

додаткове сервісне обслуговування, оскільки 

мастила в підшипнику вистачить на весь 

період служби шини. Завдяки цьому ресурс 

роботи підшипника є на 80% більшим, ніж у підшипників із від-

критою конструкцією та отвором для змащування. В разі потреби 

зірочку можна замінити.

4 Комбі-система 
ƒ
АВТОМАТИЧНА ДЕКОМПРЕСІЯ

Декомпресійний клапан – компонент системи легкого запуску. 

Під час запуску двигуна, він скидає частину тиску, що утворюєть-

ся в циліндрі, полегшуючи запуск. У результаті цього необхідне 

для запуску тягове зусилля на пусковому тросі значно зменшуєть-

ся. Це забезпечує легкий 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.

 
5 Косарки-роботи, ручні косар-
ки, трактори-косарки та аератори 
для газонів 
ƒ
КОСАРКИ-РОБОТИ 

DДИНАМІЧНИЙ ПЛАН КОСІННЯ

За допомогою інтерактивного плану косіння можна для кожного 

дня вказати часові проміжки, коли косарка-робот iMow має бути 

в роботі. Протягом цього активного часу робот самостійно знахо-

дить час для косіння газону з оптимальним результатом.  

РУЧНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

ГАЛЬМІВНА МУФТА НОЖА

Гальмівна муфта ножа з інтегрованим захистом колінчастого 

валу зупиняє ніж, від'єднуючи його від двигуна.  Гальмівна муфта 

ножа дозволяє в будь-який момент вмикати та вимикати ніж, на-

приклад, під час руху газонокосарки до місця при-значення, або 

очищати кошик від трави, не зупиняючи двигун.

 

ЗРУЧНА ОДНОСТОРОННЯ РУЧКА КЕРУВАННЯ

Зручна одностороння ручка керування для 

комфортної роботи дуже легко регулюється 

по висоті відповідно до зросту користувача. 

Крім того, знімання та навішування кошика для 

трави в косарках з односторонньою ручкою 

відбувається набагато швидше та зручніше.

Ніж для мульчування

Ножі спеціальної форми в моделях 6-ої серії (за винятком  

MB 655 RS) подрібнюють траву, перш ніж вона викидається  

назовні або збирається в кошик.

 

ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАПОВНЕННЯ

Потік повітря, утворений ножем, піднімає індикатор рівня запо-

внення. Після заповнення кошику потік повітря зупиняється. Якщо 

потік повітря замалий, індикатор рівня заповнення повертається 

у неробоче положення. Це вказує на те, що кошик потрібно 

випорожнити. Необмежена робота індикатора рівня заповнення 

можлива тільки за оптимального потоку повітря. Зовнішній вплив, 

такий як мокра, щільна або висока трава, низькі ступені потуж-

ності різання, забруднення тощо можуть знижувати потік повітря 

та негативно впливати на роботу індикатора рівня заповнення.

РУЧКА З М’ЯКИМ ПОКРИТТЯМ 

Ергономічна ручка з м’яким покриттям гарантує приємні тактиль-

ні відчуття для комфортного косіння.  

РЕГУЛЮВАННЯ РУКОЯТКИ КОСИ

Спеціальний гвинт баранець дозволяє швидко та 

без використання будь-яких інструментів налаш-

тувати зручне положення рукоятки коси. Під час 

транспортування або для компактного зберігання 

ручку можна повернути на 90°.

ДВИГУН STIHL 2-MIX

Двигун 2-MIX одночасно потужний та економіч-

ний. Вдосконалення процесу продувки за рахунок 

відокремлення вихлопних газів та свіжої паливної 

суміші підвищує потужність двигуна та зменшує 

втрати палива.  

ДВИГУН STIHL 4-MIX ®

Двигун STIHL 4-MIX® працює на звичайній паливно-мастильній 

суміші (1:50). Суміш по обводному каналу в циліндрі розповсю-

джується по двигуну і забезпечує таким чином повне змащування. 

Завдяки такому змащуванню сумішшю, немає потреби у мастиль-

ному насосі, фільтрі та піддоні з мастилом. 

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 

момент запалювання та дозування палива, 

враховуючи зовнішні умови такі як 

температура, атмосферний тиск та якість 

палива. Система забезпечує оптимальну 

потужність двигуна, стабільно високий крутний момент та миттєве 

прискорення. Система M-Tronic повністю виключає необхідність 

ручного налаштування карбюратора. STIHL M-Tronic потребує для 

холодного запуску тільки стартове положення комбінованого 

важеля. Після запуску ви можете миттєво розігнати двигун 

домаксимальних обертів. Система дуже точно вираховує кількість 

палива необхідну для роботи двигуна. Система M-Tronic 

запам'ятовує налаштування під час останньої експлуатації. Тож із 

кожним новим запуском у тих самих умовах двигун буде завжди 

працювати на повну потужність.

7 Мотоножиці та подовжені  
мотоножиці 
ƒ
ЗАХИСТ НАПРАВЛЯЮЧОЇ НОЖА

Т-подібний елемент виготовлений із листової 

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 зношу-

вання його можна легко замінити. 

ПРИВІД VARIO

Плавне регулювання швидкості приводу 

коліс здійснюється за допомогою важеля 

безпосередньо під ручкою керування – без 

зміни частоти обертання двигуна. 

ТРАКТОРИ-КОСАРКИ 

ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ

Знижує рівень вібрації, що зазвичай під час косіння передаються 

на кермо та педаль. У той самий час електромагнітна муфта ножа 

працює значно плавніше, що мінімізує зношування.

6 МОТОКОСИ ТА КУЩОРІЗИ 
ƒ
АВТОМАТИЧНА ДЕКОМПРЕСІЯ

Декомпресійний клапан – компонент системи легкого запуску. 

Під час запуску двигуна, він скидає частину тиску, що утворюєть-

ся в циліндрі, полегшуючи запуск. У результаті цього необхідне 

для запуску тягове зусилля на пусковому тросі значно зменшуєть-

ся. Це забезпечує легкий та плавний запуск двигуна.

ФУНКЦІЯ ECOSPEED

Дозволяє налаштувати та зафіксувати потрібну кількість обертів 

двигуна за допомогою коліщатка, розташованого на ручці керу-

вання. Якщо умови роботи вимагатимуть зменшити рівень шуму 

або знизити швидкість обертання косильної гарнітури, просто по-

верніть регулятор у напрямку позначки «-». Повне натискання на 

важіль газу поверне мотокосу у режим максимальної потужності. 

При цьому попередні налаштування збережуться і Ви зможете 

повернутись до них будь-якої миті. Ця функція є незамінною, 

якщо Ви працюєте в громадському місці або на ділянці, де є 

ризик відкидання каміння. Адже зменшення кількості 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 завжди 

найкращім вибором, якщо йдеться про вели-

кі об'єми скошування. У комбінації з універ-

сальним ременем ADVANCE або із ременем 

для лісового господарства ADVANCE та 

відповідною косильною гарнітурою, процес косіння стане більш 

приємним.

КОСИЛЬНІ СТРУНИ

Косильні струни відрізняються за своєю 

 геометрією та товщиною для різноманітних 

сфер використання. Деякі струни  завдяки 

спіральній формі створюють менше шуму, 

ніж звичайні круглі. Заглиблення на поверхні 

струни розриває рівномірний потік повітря. 

Утворюється вихор, зменшується свист, таким чином, шум від 

косіння стає значно меншим.
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ЛЕГКИЙ РЕДУКТОР

Магнієвий сплав дуже важливий матеріал у виробництві 

 мотоінструментів STIHL. Він на третину легший за алюміній та 

демострує відмінну міцність, незважаючи на низьку вагу. У порів-

нянні 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 загальної ваги інструмента 

та без втрати міцності. Крім того, деталі з цього сплаву піддають-

ся вторинній обробці без погіршення якісних показників.

РУЧНИЙ БЕНЗОНАСОС (ПРАЙМЕР)

Наявність ручного паливного насосу 

полегшує пусковий процес мотоножиць та 

скорочує кількість ривкових зусиль 

необхідних для запуску двигуна. Під час 

натискання на праймер, камера 

карбюратора заповнюється паливною 

сумішшю. Таким чином, під час запуску забезпечується достатня 

кількість палива для швидкого запуску двигуна. 

STIHL ERGOSTART (E)

Під час рівномірного витягування пускового 

тросику пружина стискається. Наванта-

ження через ривки знижується. Пружина 

віддає накопичену енергію автоматично на 

колінчастий вал, приводить його в дію та за-

безпечує надійний запуск двигуна. Швидкість 

витягування тросика у такому випадку стає значно повільніше. 

БАЙОНЕТНИЙ ЗАМОК КРИШКИ БАКА

Спеціальний замок кришки бака забезпечить швидке та надзви-

чайно просте його відкривання та закривання для заправлення, 

без будь-яких інструментів.

МОТОНОЖИЦІ

ПОВОРОТНА БАГАТОФУНКЦІЙНА РУЧКA

Поворотна ручка забезпечить оптимальне 

положення рукоятки для кожного користува-

ча – для простого та безпечного керування 

пристроєм.

HS 82 R, ДЛЯ ТОВСТИХ ГІЛОК (R)

Для великих об'ємів товстих гілок та підстригання 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  

ПОДОВЖЕНІ МОТОНОЖИЦІ

ПОДОВЖЕННЯ ШТОКУ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАВДАНЬ

Садові мотоножиці з подовженим штоком використовуються 

перш за все, для підстригання високих та широких кущів. Вко-

рочені моделі (K) з подовженою ручкою добре підходять для 

помірно високих кущів.

ECOSPEED

Дозволяє налаштувати та зафіксувати потрібну кількість обертів 

двигуна за допомогою коліщатка, розташованого на ручці керу-

вання. Якщо умови роботи вимагатимуть зменшити рівень шуму 

або знизити швидкість обертання косильної гарнітури, просто по-

верніть регулятор у напрямку позначки «-». Повне натискання на 

важіль газу поверне мотокосу у режим максимальної потужності. 

При цьому попередні налаштування збережуться і Ви зможете 

повернутись до них будь-якої миті. Ця функція є незамінною, 

якщо Ви працюєте в громадському місці або на ділянці, де є 

ризик відкидання каміння. Адже зменшення кількості 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),  

до 135° (HLA 56),  

до 125° (HLE 71)  

у двох напрямках, а для транспортування  

може складатись паралельно до штоку.

КРУГЛА РУЧКА

Компактна кругла ручка з чорного пластику, здатного виносити 

різні види впливів. Завдяки закругленню майже 180° надає мож-

ливість встановлювати різноманітні положення ручки, особливо у 

вузьких важкодоступних місцях.

8 Садові подрібнювачі 
ƒ
ТЕХНОЛОГІЯ РЕВЕРСИВНОГО ОБЕРТАННЯ НОЖІВ BRS

Напрямок обертання ножів подрібнювача може бути змінений за 

допомогою поворотного перемикача. Твердий для подрібнення 

матеріал, такий як гілки, подрібнюється в напрямку за годинни-

ковою стрілкою, тоді як в напрямку проти годинникової стрілки 

потужні леза перетворюють рослинні матеріали в масу для ком-

постування. Ножі ефективно захищені завдяки цим різноманітним 

видам переробки садових відходів.

9 Культиватори 
ƒ
АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА

Вбудована в кріплення ручки керування. Зменшує навантаження 

на суглоби та забезпечує комфортне керування під час тривалого 

використання.

СПЕЦІАЛЬНА ФОРМА ФРЕЗ

Завдяки гвинтоподібній формі фрези заглиблюються у ґрунт з 

оптимізованою послідовністю та швидкістю. 

10 Пристрої для прибирання 
ƒ
ПОВІТРОДУВНІ ПРИСТРОЇ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ДАХІВ 

Завдяки практичній довжині труби, що 

 становить 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 пристроях 

полегшує пусковий процес та скорочує кількість ривків необхід-

них для запуску двигуна. Під час натискання на праймер, камера 

карбюратора заповнюється паливною сумішшю. Таким чином, під 

час запуску забезпечується достатня кількість палива для утво-

рення 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 високоякісної 

сталі для ефективного подрібнення  

в садових пилососах SH 56 та SH 86. 

 

ПІДМІТАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

ПРИНЦИП РОЗУМНОГО ПІДМІТАННЯ STIHL MULTICLEAN

Дві щітки піднімають різні види сміття і переміщують їх відразу в 

контейнер. Завдяки тому, що бруд та сміття підіймається перед 

щітками, нічого не застряє під підмітальним пристроєм, а відразу 

потрапляє в контейнер.

МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ

АЛЮМІНІЄВА ТЕЛЕСКОПІЧНА РУЧКА

Легко складається для зручного транспорту-

вання або компактного зберігання.

 

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 прямо 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!. 

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.
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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.

11 Ранцеві та ручні обприскувачі 
ƒ
ПЛОСКА ФОРСУНКА

• Для обприскування грядок та полів

•  Ідеально підходить для клумб, овочівництва, 

 плодівництва 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

•  AДля адаптування до різних завдань  

з розпилювання

•  Кут розпилювання варіюється залежно від  

потреби: 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..

12 Бензопили для бетону,  
бензорізи та мотобури 
ƒ 
Двигун STIHL 2-MIX

Двигун 2-MIX одночасно потужний та еконо-

мічний. Вдосконалення процесу продувки за 

рахунок відокремлення вихлопних газів та 

свіжої паливної суміші підвищує потужність 

двигуна та зменшує втрати палива. 

Пускова ручка STIHL ElastoStart

Під впливом компресії під час запуску двигуна виникає віддача. 

Амортизаційний елемент, що знаходяться в спеціальній  

пусковій ручці ElastoStart, поглинає силу, яка виникає внаслідок 

тиску в циліндрі. Це сприяє рівномірному запуску.

БЕНЗОПИЛА ДЛЯ БЕТОНУ

ГУМОВИЙ ЗАХИСТ

Великий гумовий захист запобігає пошкодженню корпуса бензо-

пили 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 по-

дачу тієї кількості води, що була встановлена під час останнього 

використання 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 всмок-

тується. 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.

ЗАХИСНІ СЕГМЕНТИ ВІДРІЗНИХ ДИСКІВ

Захисний сегмент захищає сам сегмент від надмірного зношуван-

ня завдяки лазерному зварюванню. Лазерне зварювання з'єднує 

сегмент з металевим диском. Таким чином, сегмент зношується 

рівномірно зі всіх сторін, що запобігаєзаклинюванню диска від 

час різання.

STIHL INJECTION (i)

 

 

Інжекторна технологія забезпечує дуже просте керування роботою 

двигуна. Вона виключає комбінований важіль, відтак для вимкнення 

потрібна лише одна кнопка. Система впорскування STIHL (i) – це 

повністю електронне управління двигуном за допомогою 

спеціальних пристроїв та сенсорів, що дозволяє забезпечити 

оптимальну продуктивність двигуна й відмінне прискорення в 

будь-яких умовах експлуатації. Блок керування використовує 

вимірювання в режимі реального часу для обчислення точної 

кількості палива та ідеального встановлення випередження 

запалювання. Під час кожного оберту електроніка вимірює та 

аналізує дані двигуна, розпізнаючи його стан. За лічені долі секунди 

система налаштовує оптимальні параметри для запалювання та 

впорскування палива. Паливо впорскується безпосередньо в картер 

за допомогою інжекційного клапану. В результаті – оптимальне 

прискорення, максимальна потужність, простий запуск та зменшені 

витрати палива. 

БАЙОНЕТНИЙ ЗАМОК КРИШКИ БАКА

Спеціальний замок кришки бака забезпечить швидке та просте 

його відкривання та закривання для заправлення, без будь-яких 

інструментів, навіть у рукавицях. 

ГАЛЬМО ВІДРІЗНОГО ДИСКУ STIHL QUICKSTOP

Для виконання певних робіт захисний кожух відрізного диску 

можна встановлювати таким чином, що фронтальна та верхня 

частина диску залишається відкритою. У цьому випадку користу-

вач захищений гальмом диска STIHL QuickStop. Під час сильної 

віддачі спрацьовує датчик відрізного диска і зупиняє диск за долі 

секунди.

РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ РІЗУ

Для точного регулювання глибини різу, зручне розташування 

важеля поряд із ручкою керування.

МОТОБУРИ

РАМА, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ

Мотобур ВТ360 для роботи двома операто-

рами має раму з ручками, що складаються. 

Це забезпечує компактне транспортування 

та зберігання.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА РУЧКА

Ергономічна багатофункційна ручка вбу-

дована 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 ви-

падку заклинювання шнека в ґрунті виконує 

функцію блокування зворотного обертання. 

Після спрацьовування гальмо виключає при-

стрій. Бур, що застряг у ґрунті, можна просто 

викрутити проти годинникової стрілки.

ДВИГУН STIHL 4-MIX®

Двигун STIHL 4-MIX® працює на звичайній паливно-мастильній 

суміші (1:50). Суміш по обводному каналу в циліндрі розповсю-

джується по двигуну і забезпечує таким чином повне змащування. 

Завдяки такому змащуванню сумішшю, немає потреби у мастиль-

ному насосі, фільтрі та піддоні з мастилом.

14 Ручний інструмент та  
приладдя для роботи в лісі 
ƒ 
ПРИНЦИП НОЖИЦЬ AМBOSS 

Ріжуче лезо і фіксований нижній упор (ковадло) сти-

каються безпосередньо один з одним. Такий принцип 

називається «Aмboss» і є популярним як у професіо-

налів, так і в аматорів. Він дуже добре підходить для 

обрізання сухих гілок, потребує незначних зусиль, без ривків..
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ПРИНЦИП НОЖИЦЬ BYPASS

Завдяки проходженню верхнього ріжучого та нижньо-

го упорного леза один повз одного обхідні секатори 

відрізняються чистим і охайним різом. Їх конструкція 

дозволяє обрізати пагони впритул до місця відгалу-

ження. Вони чудово підходять для тонкої роботи з чутливою або 

волокнистою деревиною, для розрізання якої потрібне невелике 

ріжуче зусилля. Для складної роботи з твердою деревиною 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 відокрем-

лення. Це забезпечує стабільне з'єднання із 

вагомими перевагами:

•   збільшений ресурс роботи інструмента

 •  високий рівень захисту

15 Захисний одяг 
ƒ 
EN 343 ЗАХИСТ ВІД ДОЩУ

Захисний одяг для різних погодних умов  захищає під час  

роботи на вулиці від дощу та вітру із зовнішньої сторони і  

забезпечує приємний мікроклімат всередині. Стандарт  

EN 343 визначає два параметри Стійкість безперервності води 

(верхня частина) та безперервність водяної пари (нижча кіль-

кість). Обидва вимірюються 3 параметрами, де клас 3  

забезпечує найвищий прохідний опір. Шви водонепроникні 

запаяні. Наприклад:

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 випробу-

вальних інститутах SMP або KWF. Матеріал 

із захистом від порізів має декілька шарів, 

він легкий та пропускає повітря. Під час розрізу багатошарового 

матеріалу мотопилою, волокна верхніх шарів намотуються 

на ланцюг і блокують ланцюгову зірочку, зупиняючи, таким 

чином, ланцюг. У результаті чого небезпека травмування значно 

знижується. Одяг із захистом від порізів позначено наступною 

піктограмою: 

  Протестовано за вимогами, аналогічними EN 381. 

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.

 = опір воді: стандарт EN 343 клас 3
 = oпір водяному пару: стандарт EN 343 клас 3

3

3

ЗОНИ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ПОРІЗІВ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ

Зони із захистом від порізів згідно стандарту DIN EN 381

відмічені на піктограмах чорним кольором. Існує декілька класів 

захисту: 

Клас захисту 0 (16 m/s)

Клас захисту 1 (20 m/s)

Клас захисту 2 (24 m/s)

Клас захисту 3 (28 m/s). 

KWF рекомендує клас захисту 1. Загальний огляд важливих 

позначок дивіться на сторінці 281. 

 

ЧАСТИНИ ЧОБІТ ЗАХИЩЕНІ ВІД ПОРІЗІВ

 

Захищені зони

Металева 
вставка

СИГНАЛЬНИЙ ОДЯГ ЗА НОРМАМИ EN 471 ТА EN ISO 20471

Обидві норми встановлюють мінімальні площі для нанесення 

попереджувальної фарби (видимої вдень) та світловідбиваючих 

смуг (видимих вночі) та розподіляють їх на 3 класи, при цьому 

клас 3 має найвищий попереджувальний ефект. Поєднання 

курток та штанів підвищує клас, так як площа попереджувальної 

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.

УФ - ЗАХИСТ

Цей показник вказує на безпечний для шкіри 

час, який користувач може провести під 

сонцем в одежі із захистом від сонячних 

променів. Аналогічно до сонцезахисного 

крему. Таким чином, захисний одяг із UPF 20 

дозволяє людині із 1-м типом шкіри  збільши-

ти перебування на сонці у 20 разів.  

 

 

DESIGN A

Передня сторона /
Задня сторона

Зверху: задня частина, знизу: передня ча-
стина (із частковим захистом зони живота)

Передня сторона /
Задня сторона

 =  Колір:  стандарт EN 471 клас 3
 =  світловідбивний матеріал: стандарт EN 471 клас 2

3

2

DESIGN C

Приєднуйтесь до нас у 
соціальних мережах:

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
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ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР З ОБСЛУГОВУ-

ВАННЯ STIHL

Із офіційним дилером STIHL Ви в надійних руках. Консультування, 

продаж чи сервісне обслуговування – Ваш дилер  

охоче допоможе Вам. Він завжди порадить Вам інструмент, що 

буде максимально відповідати Вашим потребам. Проконсультує 

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 навантаженнях 

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 ви-

робництва 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 вдоско-

наленням 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.

ЗАХИСТ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

Якість та безпека наших клієнтів завжди мають найвищий пріоритет 

для нас як підприємства. Тому наші вироби захищені наступними 

зареєстрованими товарними знаками компанії  

ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

логотип STIHL    

логотип запчастин STIHL    

комбінація оранжевого та сірого кольорів  

STIHL  
ПОРЯД З 
ВАМИ 
ƒ
Під час заготівлі дров, косіння трави, прибирання 

подвір'я - техніка STIHL захоплює користувачів у 

всьому світі своєю якістю та надійністю. Для того, 

щоб задоволення від покупки та користування тех-

нікою тривало якомога довше, купуйте продукцію 

STIHL виключно в офіційній дилерській мережі. 

Гарантувати оригінальну якість, кваліфікований про-

даж та сервіс може тільки офіційний дилер STIHL.

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. 

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 мотоінструмент 

STIHL можна відрізнити за характерними 

оранжевим та сірим кольорами. 

4.   Цей каталог та всі його частини 

захищені авторськими правами. Всі 

права застережено, особливо право на 

тиражування, переклад та опрацювання 

електронними системами.

Цей каталог містить різноманітне поєднання 

інструментів та приладдя для різних завдань 

і сфер застосування. Для типових завдань і 

цілей ми радимо використовувати стандартні 

комбінації інструментів і приладдя. Їх можна 

знайти в посібнику з експлуатації до вашого 

приладу. Індивідуальні консультації щодо 

сфери застосування та можливих 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., 08135

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 КОНТРОЛЮ ТА ВІДПОВІДНОСТІ

Умови проведення тестувань до позначок Ви знайдете на відповідних сайтах:

Добровільна сертифікація «підтверджена техніка безпеки» засвідчена акредитованим 

органом. На знаку GS («підтверджена техніка безпеки») вказано назву органу сертифікації.  

www.tuv.com.

Позначка німецького сільськогосподарського товариства. Незалежна почесна 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 Ви знайдете на сайті www.dlg.org.

Атестація з боку німецького сільськогосподарського товариства (DLG) є комплексною 

оцінкою експлуатаційних якостей сільськогосподарської продукції за незалежними 

визнаними критеріями. Під час атестації DLG машини або обладнання в цілому, оцінка 

проводиться неупереджено, за їхніми основними характеристиками. Додаткова інформація 

за посиланням www.dlg.org.

Управління лісового господарства відзначає позначкою «KWF-Profi» інструмент, який 

відповідає високим вимогам професійної роботи в лісовому господарстві за такими 

критеріями як економічність, безпека праці, ергономіка й екологічність. Знаком якості 

«Стандарт KWF» відзначається продукція для роботи в сільському господарстві, 

садівництві, благоустрої територій, але не підходить для роботи у лісовому господарстві.  

Синьою позначкою «KWF-Test» відзначається продукція, окремі технічні характеристики 

якої були успішно випробовані. Звіти перевірок можна знайти на веб-сайті  

www.kwf-online.de.

Видавництво ÖKO-TEST тестує різноманітні продукти з усіх сфер використання, перш за 

все, за їх екологічністю та відсутністю шкідливих речовин. Продукти, які мають зразкові 

показники за результатами перевірок, отримують позначку ÖKO-TEST. Вона вважається 

найбільш популярною ознакою якості в Німеччині. Дізнатись більше можна на сайті  

www.oekotest.de.

Товариство з контролю якості споживчих товарів «Штіфтунг Варентест» (Stiftung Waren-

test) проводить тестування електронних, побутових та медичних приладів, а також 

фінансових, страхових та податкових послуг. Додаткова інформація за посиланням  

www.test.de.

Європейський знак екологічності було введено в 1992 р., надається Європейською 

комісією і використовується в усіх країнах Європейського союзу та європейської 

економічної зони. Кожен європейський споживач знає, що наявність такої квітки на 

продукції говорить про її екологічність та високу якість – перевірено незалежними 

національними інстанціями 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». Більше інформації на сайті www.gore-tex.de.

Продукція з лейбами Oeko-Tex® успішно пройшла тестування та була сертифікованою 

згідно стандартів Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® 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. Більше інформації на 

сайті www.oeko-tex.com.

Ця позначка відповідає за дотримання стандартів EN 381, EN 17249 та EN 20345 щодо 

одягу з захистом від порізів для користувачів ручних ланцюгових пилок..

Новий стандарт щодо сигнального одягу EN ISO 20471 з жовтня 2013 року замінила 

попередній EN 471. Сигнальний одяг сертифікований за стандартом EN 471 може 

використовуватись до закінчення терміну, зазначеного під час випробування типового зразка.
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