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Газон Вашої мрії
Іміджевий відеоролик VIKING  
Догляд за газоном із задоволенням: 
www.stihl.ua/viking-image
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КОСІННЯ: завдяки регулярному косінню газон стає густішим. Трава 
випускає бокові паростки та заглушає бур’ян. Оптимальна висота скошування 
в більшості країн становить 3,5–5 см.

ПОЛИВАННЯ: краще поливати газон рідше, але вдосталь, ніж часто 
й потроху. Достатність поливання можна перевірити за допомогою проби 
лопатою: копніть газон на глибину приблизно 15 см і перевірте, чи там достатньо 
вологий ґрунт. 

ПІДЖИВЛЕННЯ: з початком періоду росту, приблизно із середини 
березня, газон потребує особливо багато добрива. Якісні добрива містять 
збалансоване поєднання азоту, калію, фосфату та магнію. 

МУЛЬЧУВАННЯ: трава також є чудовим добривом. Під час 
регулярного використання мульчувальної косарки скошену траву можна 
залишати на газоні. Вона перегниває, а азот, який міститься в ній, швидко 
мінералізується.  

ОСІННЄ ЛИСТЯ: опале листя слід прибрати якомога швидше!  
І не лише задля естетичного вигляду – під листям газон «задихається» від 
нестачі повітря та світла. Для зимування висота скошування трави на газоні має 
становити прибл. 4 см. 

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ КРАСИВОГО 

ТА ЗДОРОВОГО ГАЗОНУ?

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ ІЗ ТЕХНІКОЮ 
VIKING. 

Інші корисні поради для саду, який 
приносить Вам радість, можна знай-
ти в брошурі VIKING про оптималь-
ний догляд за газоном. Практичний 
посібник із порадами щодо догляду 
за газоном. Отримайте безкоштовно 
в офіційного дилера VIKING!

ПОРАДА ЕКСПЕРТІВ ДЛЯ ВАШОГО 
САДУ. 

Наші експерти із VIKING регулярно 
надають цінні поради щодо догляду 
за газонами та садовими ділянками. 
Актуальні поради можна знайти за 
тут: www.stihl.ua/profitipps

Догляд за садом
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1. ЯКУ ПЛОЩУ ГАЗОНУ ПОТРІБНО ОБРОБЛЯТИ?

Наведений праворуч графік допоможе визначити, яка косарка підійде для Вашого газону. 
Лінії білого кольору позначають площу газону, а цифри на сірому фоні – відповідну серію 
косарки. Порада: електричні й акумуляторні косарки підходять для менших за площею 
газонів, а косарки на бензиновому двигуні – для більших.

2. ЯКОМУ ДВИГУНУ ВІДДАТИ ПЕРЕВАГУ?

Бензиновий, електричний чи акумуляторний: у Вас є вибір. Якщо ви надаєте перевагу 
безшумній роботі без шкідливих викидів, акумуляторні й електричні косарки – це ідеальний 
варіант. Крім цього, акумуляторні моделі функціонують без кабелів, забезпечуючи таким 
чином повну свободу руху. У свою чергу, потужний бензиновий двигун і велика ширина 
скошування найбільш ефективні на великих за площею газонах. В огляді справа можна 
ознайомитися з асортиментом бензинових, акумуляторних і електричних газонокосарок.

3. ЗБИРАТИ В КОШИК ЧИ МУЛЬЧУВАТИ СКОШЕНУ 
ТРАВУ?

Усі газонокосарки VIKING (крім серії R) оснащені кошиком для збирання трави. Проте 
вони мають також функцію мульчування (крім 2-ої серії). При цьому трава подрібнюється 
та повертається в ґрунт як природне добриво. Додаткова перевага: скошену траву не 
доводиться утилізувати.

Пояснення позначень у назвах 
моделей 

C  =  комфортне устаткування 

E  =  електростартер 

M =  мульчування

R  =   ролик для укладання трави/
пристрій замість задніх коліс

S  =  BBC (гальмівна муфта ножа) 

T  =  1-ходовий привід

V  =  привід Vario

X  =  економна модель

Пояснення символів

o  =  установлюється додатково

n  =  серійно

–  =  не встановлюється додатково 

Додаткові пояснення

RS  =   ReadyStart – система швид-
кого запуску (запуск двигуна 
максимум за дві спроби)

SC  =   SmartChoke – автоматич-
на система налаштування 
карбюратора для швидкого 
запуску двигуна

ВВС = гальмівна муфта ножа

OHV/DOV =  верхнє розташування 
клапанів

HS  =  запуск на ручці 

ES  =  електростартер 

MS =   автоматичне вимкнення  
двигуна

Якщо не вказано інше, дані про вагу 
відповідають вазі нетто приладу, що 
не включає вагу палива (бензину, 
мастила), акумулятора або кабелю.

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І СКОРОЧЕНЬ

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ КОСАРКУ?

Вибір косарки
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до 500 м2

до 600 м2

до 800 м2

до  
2500 м2

до  
2000 м2

до  
1800 м2

до  
1200 м2

MB 248
MB 248 T

MB 253
MB 253 T

MB 650 T
MB 650 VM

MB 655 V
MB 655 VS

MB 443, 
MB 443 T 
MB 448 T
MB 448 TX
MB 448 TC

MB 3 RC

MB 545
MB 545 T 
MB 545 VR
MB 545 VM
MB 545 VE

до  
1500 м2

MB 2 R

до 300 м2

макс. 270 м2 *

макс. 400 м2 *

* Розмір площі викошування за повний заряд акумулятора за оптимальних умов. На можливий розмір площі викошування впливає не лише тип акумулятора,  
а й інші фактори, як-от характеристики ділянки (наявність перешкод і геометрія), висота, щільність і вологість газону, темп роботи, мульчування тощо. Завдяки 
підзарядці акумулятора під час роботи або використанню кількох акумуляторів площу викошування можна збільшити.
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СЕРІЯ 2

ЛЕГКО КОСИТИ, 
ПРОСТО  
ДОГЛЯДАТИ.

Незважаючи на компактні розміри, косарки 2-ої серії мають 
усе при собі: вони оснащені багатьма практичними деталями 
устаткування, які забезпечують точний і гарний малюнок на 
газоні. Модель ME 235 з електричним двигуном дає змогу 
безшумно косити навіть на повній потужності. 2-а серія 
пропонує моделі з трьома варіантами ширини скошування.  
Дві моделі оснащено приводом коліс, що забезпечує додаткову 
легкість під час керування.

Особливості серії 2:

n  три варіанти ширини скошування, центральний механізм 
регулювання висоти скошування 

n з бензиновим або електричним двигуном

n зі зручним приводом коліс
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ЕЛЕКТРИЧНІ ТА БЕНЗИНОВІ КОСАРКИ  
СЕРІЇ 2

УСЕ ПРИ СОБІ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ДОГЛЯДУ ЗА 

ГАЗОНОМ.

Для малих і великих ділянок: 2-а серія дає змогу вибрати 
відповідну косарку. На невеличких ділянках добре себе 
зарекомендувала електрична косарка ME 235: завдяки 
компактним розмірам та малій вазі (лише 13 кг) вона 
ідеально підходить для косіння навколо кущів і клумб. 
Бензинові косарки із шириною скошування 46 см або 51 см 
і кошиками для трави об’ємом 55 л забезпечують швидке 
косіння без частих пауз. Обидві моделі MB 248 T і MB 253 T 
додатково обладнано зручним приводом коліс. Збільшення 
потужності забезпечують: у моделі MB 248 – новий двигун 
VIKING EVC, а в моделях MB 253 і MB 253 T – нові  
OHV-двигуни Briggs&Stratton.

Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

ME 235 33 см Електродвигун потужністю 1200 Вт –

MB 248 46 см VIKING EVC 200 –

MB 248 T 46 см B&S серії 450 E OHV 1-ходовий привід коліс

MB 253 51 см B&S серії 625 E OHV RS –

MB 253 T 51 см B&S серії 625 E OHV RS 1-ходовий привід коліс

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ ДИВ. НА СТОР. 40, А ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ПАЛИВО – НА СТОР. 45.

ME 235 
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01
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MB 253 T

03

Компактність
Під час транспортування або 
зберігання ручка косарки легко 
складається вперед. Це робить 
косарку набагато компактнішою. 

Великий об’єм кошика для трави
Бензинові косарки з кошиками для 
трави об’ємом 55 літрів особливо 
місткі та забезпечують косіння без 
частих пауз.

Великий пластиковий 
кошик для трави (55 л) 
з індикатором рівня 
заповнення, завдяки 
великому отвору легко 
вивільняється від трави  

Швидке косіння завдяки 
1-ходовому приводу коліс 

Міцний корпус із листової 
сталі

Колеса з легким 
ходом на подвійних 
шарикопідшипниках  
і з профільними шинами 

Потужний, легкий 
у запуску бензиновий 
двигун OHV, який відразу 
працює на повній потужності 

Для компактного зберігання 
та транспортування ручка 
легко складається за 
допомогою фіксаторів

02

03

04

05

06

01

33/46/51 см прибл. до 
1800 м2
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СЕРІЯ 3

КОСІТЬ ІЗ  
ЛЕГКІСТЮ. 

Чудовими помічниками для догляду за газонами малих 
розмірів є косарки 3-ої серії. Легкі, компактні й маневрені, 
вони швидко викошують навіть вузькі ділянки газону, а 
завдяки електродвигуну працюють безшумно, без вихлопних 
газів. Додаткову зручність забезпечують акумуляторні моделі, 
оскільки їх пересування по саду не обмежується наявністю 
розетки та кабелю. Моделі з позначкою «C» додатково 
обладнані новими, дуже міцними та зручними односторонніми 
ручками керування.

Особливості серії 3:

n ідеальні для невеликих газонів

n  безшумні, не виробляють вихлопних газів,  
зручні в обслуговуванні

n акумуляторні моделі для повної свободи пересування

n  моделі з позначкою «С» з новими зручними 
односторонніми ручками керування
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ME 339 C

ЕЛЕКТРИЧНІ Й АКУМУЛЯТОРНІ  
КОСАРКИ 3-ОЇ СЕРІЇ

ПРОСТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ, 

БЕЗДОГАННИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Електричні й акумуляторні газонокосарки 3-ої серії 
особливо маневрені та легкі в керуванні. Завдяки ширині 
скошування 37 см вони зручні навіть для роботи на 
важкодоступних ділянках. П’ять рівнів висоти 
скошування встановлюються за допомогою центрального 
регулювання, практичний відкидний кошик для трави 
має об’єм 40 л. У моделі ME 339 C регульована, тепер 
ще стабільніша зручна одностороння ручка керування 
забезпечує ще простіше вивільнення кошика для трави.  
За свою безшумність і екологічність акумуляторні 
газонокосарки 3-ої серії отримали, до того ж, знак 
екологічності «Блакитний янгол».

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 40.
*  Розмір площі викошування за повний заряд акумулятора за оптимальних умов. На можливий розмір площі викошування впливає не лише тип 
акумулятора, а й інші фактори, як-от характеристики ділянки (наявність перешкод і геометрія), висота, щільність і вологість трави, темп роботи, 
мульчування тощо. Завдяки підзарядці акумулятора під час роботи або використанню кількох акумуляторів площу викошування можна збільшити.

Модель Ширина скошування Тип акумулятора/двигуна

ME 339 37 см Електродвигун потужністю 1200 Вт

ME 339 C 37 см Електродвигун потужністю 1200 Вт

MA 339 37 см Літій-іонний на 36 В

ДОДАТКОВЕ 
ПРИЛАДДЯ

НА СТОР. 40
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Сумісність з акумуляторною 
системою STIHL (стор. 105).

Потужний літій-іонний 
акумулятор напругою 
36 В легко виймається, 
його можна заряджати 
за допомогою зарядного 
пристрою більше ста 
разів і одним рухом 
знову ставити на місце, 
продовжуючи роботу на 
газоні без використання 
кабелю.

Зручна 
одностороння 
ручка керування 
ще більше 
спрощує знімання 
й навішування 
кошика для трави.

37 см прибл. до 
500 м2

Кошик для трави на 40 л  
з індикатором рівня 
заповнення. Для швидкого 
очищення верхня кришка 
відкривається на 180°

Центральний механізм 
регулювання висоти 
скошування: 5 положень, 
від 30 до 70 мм

Компактний і міцний 
корпус із полімеру

Легкоходові 
колеса на подвійних 
шарикопідшипниках

Ручка для 
транспортування спрощує 
перенесення пристрою

Потужний електродвигун 
з акумулятором 
(акумуляторна система 
STIHL, див. стор. 105)

Ручка складається для 
компактного зберігання

MA 339

02

03

04

05

06

07

01

01

02

03

04

05

06

07

Berger_VIK-Katalog_2016_UK_Teil1.indd   17 24.11.15   05:17



Berger_VIK-Katalog_2016_UK_Teil1.indd   18 24.11.15   05:17



19

СЕРІЯ 4

ВІДМІННА ТЕХНІКА, 
ШИРОКИЙ  
АСОРТИМЕНТ.

Омріяну косарку дуже легко знайти серед моделей 4-ої серії. 
Електрична? Акумуляторна? Бензинова? На Ваш вибір – усі 
види двигунів, а також різна ширина скошування й варіанти 
оснащення. Яку б косарку 4-ої серії Ви не вибрали, усі вони 
компактні, зручні в експлуатації та завдяки сучасним екологічно 
безпечним технологіям дарують ще більше задоволення від 
догляду за газоном.

Особливості серії 4:

n  дуже висока продуктивність косіння на малих  
і середніх газонах

n легкість у користуванні та обслуговуванні

n три типи двигунів в одній серії

n численні варіанти оснащення

Berger_VIK-Katalog_2016_UK_Teil1.indd   19 25.11.15   20:39



20

ЕЛЕКТРИЧНІ Й АКУМУЛЯТОРНІ  
КОСАРКИ СЕРІЇ 4

ДБАЮТЬ ПРО ГАЗОН, 

ДОВКІЛЛЯ ТА СУСІДІВ.

Купуючи електричну або акумуляторну косарку 
4-ої серії, Ви робите послугу всім, але найбільшу 
все ж таки собі. Адже косіння здійснюється 
акуратно та безшумно, а якщо Ви використовуєте 
акумулятор, ще й без кабелю: Ви маєте повну 
свободу пересування й отримуєте лише 
задоволення від роботи. Усе це завдяки 
компактній конструкції, яка дає змогу легко 
маневрувати. Високу продуктивність косіння 
забезпечує потужний електродвигун.

ME 443 C

Модель Ширина скошування Тип акумулятора/двигуна

ME 443 41 см Електродвигун потужністю 1500 Вт

ME 443 C 41 см Електродвигун потужністю 1500 Вт

MA 443 41 см Літій-іонний на 36 В

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 40.
*  Розмір площі викошування за повний заряд акумулятора за оптимальних умов. На можливий розмір площі викошування впливає не лише тип 
акумулятора, а й інші фактори, як-от характеристики ділянки (наявність перешкод і геометрія), висота, щільність і вологість трави, темп роботи, 
мульчування тощо. Завдяки підзарядці акумулятора під час роботи або використанню кількох акумуляторів площу викошування можна збільшити.

ДОДАТКОВЕ 
ПРИЛАДДЯ

НА СТОР. 40
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Сумісність з акумуляторною  
системою STIHL (стор. 105).

Зручне витягування 
акумулятора: щоб 
вийняти або вставити 
акумулятор, достатньо 
натиснути стопорну 
кнопку та відкрити 
кришку акумулятора.

Компактність: ручка 
косарки під час 
транспортування або 
зберігання легко 
складається вперед.  
Це робить косарку 
набагато компактнішою.

Зручність використання: 
завдяки двом надійним 
кріпленням кошик для 
трави ще легше знімаєть-
ся і встановлюється на 
косарку.

Фіксатор QuickFix: 
забезпечує швидку 
й легку фіксацію та 
послаблення кріплень 
ручки.

41 см прибл. до 
600 м2

Великий полімерний 
кошик для трави (55 л) 
з індикатором рівня 
заповнення. Для швидкого 
очищення верхня кришка 
відкривається на 180°  

Центральний механізм 
регулювання висоти 
скошування: 6 положень,  
від 25 до 75 мм

Компактний і міцний корпус 
із полімеру

Практична ручка для 
транспортування, також 
використовується для 
кріплення

Потужний електродвигун 
з акумулятором 
(акумуляторна система STIHL, 
див. стор. 105)

02

03

04

05

01

01

02
03

04

MA 443

05
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Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

MB 443 41 см B&S серії 450 E OHV –

MB 443 T 41 см B&S серії 500 E OHV 1-ходовий привід коліс

MB 448 TX 46 см B&S серії 500 E OHV 1-ходовий привід коліс

MB 448 T 46 см B&S серії 575 EX OHV RS 1-ходовий привід коліс

MB 448 TC 46 см B&S серії 575 EX OHV RS Зручна одностороння ручка керування, 1-ходовий привід коліс

СЕРІЯ 4 З БЕНЗИНОВИМ ДВИГУНОМ

КОМПАКТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ

ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБ.

Знайти ідеальну косарку відповідно до власних вимог 
дуже легко серед моделей 4-ої серії з бензиновим 
двигуном. Виберіть собі помічницю із шириною 
скошування 41 або 46 см, із приводом коліс або без 
нього, зі зручною одно- чи двосторонньою ручкою 
керування. Усі моделі мають стійкий корпус із 
високотехнологічного пластику, центральний механізм 
регулювання висоти скошування та надзвичайно 
практичний кошик для трави, який, до того ж, легко 
вивільняти. Особливу ергономічність у моделей із 
двосторонньою ручкою керування забезпечують нові 
високоякісні м’які ручки, які приємно тримати 
в руках.

MB 443

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ ДИВ. НА СТОР. 40, А ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ПАЛИВО – НА СТОР. 45.
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Запатентований кошик для трави: 
Завдяки оптимізованому напрямку 
руху повітря кошик заповнюється на 
100%. Індикатор заповнення підка-
же, коли необхідно його очистити 
від трави. Верхня кришка, що від-
кривається на 180°, прискорює та 
полегшує його очищення.

Центральний механізм налашту-
вання висоти скошування: 6 поло-
жень висоти скошування (25–75 мм) 
налаштовуються за допомогою  
зручного важеля – легко та плавно. 
Вибране положення відображається 
на шкалі.

Додатковий комплект для 
мульчування: заглушка та 
мультиніж, доступні як додаткове 
приладдя (AMK 043/AMK 048), дають 
змогу перетворити будь-яку модель 
4-ої серії на мультикосаркуТМ. 
Подрібнена трава не потрапляє 
в кошик для трави, а повертається 
на газон як природне добриво.

Косимо в режимі мульчування 
Відеоролик про мульчування дивіться тут:
www.stihl.ua/mulchen

41/46 см прибл. до 
1200 м2

0506

07

02

04

03

MB 448 TC

Зручна одностороння ручка 
керування складається та має 
2 положення регулювання по 
висоті

Великий полімерний 
кошик для трави на 55 л з 
індикатором рівня заповнення. 
Для швидкого очищення верхня 
кришка відкривається на 180°

1-ходовий привід коліс для 
швидкого косіння

Центральний механізм 
регулювання висоти 
скошування: 6 положень

Компактний і міцний корпус із 
полімеру

Практична ручка для 
транспортування, також 
використовується для 
кріплення

Потужний бензиновий двигун 
Briggs&Stratton із  
функцією ReadyStart  
і низьким рівнем  
викидів

02

03

04

05

06

07

01

01
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СЕРІЯ 5

КОМФОРТНЕ  
КОСІННЯ.

Комфорт і бездоганний догляд за газоном – таке поєднання 
цілком можливе для власників косарок 5-ої серії. Адже вони 
оснащені потужними електричними й бензиновими двигунами, 
мають стійкі й легкі полімерні колеса та дуже прості 
в керуванні. У моделях 5-ої серії комфорт на першому місці. 
Його забезпечують ергономічні пристрої керування, ручка 
з регулюванням по висоті та наявний у багатьох моделях цієї 
серії привід коліс, який значно прискорює роботу на ділянках 
площею до 1200 м2. У моделі MB 545 VE додатковий комфорт 
забезпечує нова система запуску Instart, яка активується 
простим натисненням кнопки.

Особливості серії 5:

n висока продуктивність косіння та зручність

n відмінний вибір для газонів площею до 1200 м2

n ергономічні елементи керування

n  різні варіанти оснащення, наприклад, система Instart для 
легкого запуску натисненням кнопки
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ЕЛЕКТРИЧНІ КОСАРКИ СЕРІЇ 5

НАЗУСТРІЧ БІЛЬШОМУ 

КОМФОРТУ.

Косарки 5-ої серії роблять косіння газону від самого 
початку зручним і простим. Електричні двигуни 
легко запускаються, забезпечують потужність до 
1600 Вт, працюють чисто та безшумно. Привід Vario 
в моделі ME 545 V плавно регулює швидкість руху 
косарки, а завдяки легкому полімерному корпусу та 
колесам на подвійних шарикопідшипниках 
маневрувати нею надзвичайно зручно. Косарки 5-ої 
серії з електричним двигуном демонструють відмінні 
результати косіння та збору трави в кошик на 
ділянках площею до 800 м2.

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ ДИВ. НА СТОР. 40, А ВІДОМОСТІ ПРО ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ – НА СТОР. 45.

Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

ME 545 43 см Електродвигун потужністю 1600 Вт –

ME 545 V 43 см Електродвигун потужністю 1600 Вт Vario/зручна ручка

ME 545
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01
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04

Привід Vario: плавне 
регулювання швидко-
сті приводу коліс за 
допомогою важеля на 
ручці керування. 
Завдяки цій функції 
Ви завжди зможете 
обрати бажаний темп 
руху косарки.

Заповнення на 100%: 
косимо довше без 
перерви для очищення 
кошика. Завдяки  
оптимізованому напрям-
ку руху повітря кошик 
для трави заповнюється 
максимально. Бокові 
вентиляційні отвори 
спрямовані вниз. Трава 
та дрібні часточки  
видуваються на ґрунт.

ME 545 V

Ергономічний дизайн ручки,
із м’яким покриттям

Ручка регулюється по висоті у 3-х 
положеннях та складається для 
компактного транспортування та 
зберігання

Великий кошик для трави на 60 л 
з індикатором рівня заповнення. 
Для швидкого очищення верхня 
кришка відкривається на 180°

Високоякісний полімерний корпус 
із боковими захисними накладками

Легкоходові великі колеса на 
подвійних шарикопідшипниках

Потужний електродвигун 1600 Вт 
для високої продуктивності косіння

Привід Vario для плавного 
регулювання швидкості руху 
косарки для будь-якого рельєфу, 
важіль зручно розташований біля 
ручки керування

Комбінація вимикач-штекер та 
фіксатор кабелю, що  
запобігає його  
раптовому  
від’єднанню

02

03

04

05

06

07

08

01

43 см прибл. до 
800 м2
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БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 5

МАКСИМАЛЬНО 

ЕРГОНОМІЧНЕ КОСІННЯ.

Бензинові косарки 5-ої серії запускаються швидко та 
зручно за допомогою системи легкого запуску або 
простим натисненням кнопки, як у моделі MB 545 VE 
з новою системою запуску Instart. Модель MB 545 VE, 
як і дві інші моделі цієї серії, обладнано приводом 
коліс Vario для плавного регулювання швидкості руху. 
Численні варіанти оснащення забезпечують 
універсальність косарок 5-ої серії.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ ДИВ. НА СТОР. 40,  
А ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ПАЛИВО – НА СТОР. 45.

MB 545 VR

Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

MB 545 43 см B&S серії 675 RS –

MB 545 T 43 см B&S серії 675 RS 1-ходовий привід коліс

MB 545 VM 43 см B&S серії 675 RS Vario/мульчування

MB 545 VR 43 см B&S серії 675 RS Vario/ролик для укладання трави

MB 545 VE 43 см B&S серії 675  InStart OHV Vario/електростартер
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Зручне регулювання висоти скошуван-
ня: висота налаштовується зручною ручкою 
із пружинним механізмом, має 7 положень 
та віконце-індикатор, що будь-коли підкаже 
налаштований рівень висоти скошування.

На всі моделі 5-ої серії (крім MB 545 VR) 
додатково встановлюється комплект  
для мульчування KIT 545. У моделі  
MB 545 VM – серійно.

Ергономічний дизайн ручки 
керування із м’яким покриттям

Ручка регулюється по висоті у 3-х 
положеннях та складається для 
компактного транспортування та 
зберігання

Великий кошик для трави на  
60 л з індикатором рівня заповнення. 
Для швидкого очищення верхня 
кришка відкривається на 180°

Центральний механізм 
налаштування висоти скошування 
має 7 положень, пружинне 
підсилення, віконце–індикатор 
висоти скошування

Високоякісний полімерний корпус 
із боковими захисними накладками

Легкоходові великі колеса на 
подвійних шарикопідшипниках

Ручка для транспортування 
полегшує піднімання косарки

Потужний двигун із системою  
Instart для легкого запуску 
натисненням кнопки та високої 
продуктивності косіння

02

03

04

05

06

07

08

01

MB 545 VE

Ручка керування 
регулюється по 
висоті у трьох 
положеннях 
відповідно до 
Вашого зросту 
та комфортного 
положення під час 
роботи.

43 см прибл. до 
1200 м2
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СЕРІЯ 6

КОРОЛЕВА ГАЗОНУ.

Для найвибагливішого догляду за газоном інженери компанії 
VIKING розробили косарки 6-ої серії. Моделі цієї серії мають шість 
вагомих переваг: потужність, функціональність, ергономічність, 
довговічність, комфорт і сучасний дизайн. Косарки 6-ої серії 
енергійно заводяться, ефективно косять і надзвичайно зручні 
в експлуатації.

Особливості серії 6:

n висока продуктивність косіння завдяки потужним двигунам

n для великих ділянок площею до 2500 м2

n довговічна, міцна конструкція з алюмінієвими колесами

n високоякісне й універсальне оснащення
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БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 6

СТВОРЕНІ ДЛЯ 

НАЙВИБАГЛИВІШИХ.

Моделі 6-ої серії мають усе, чого можна бажати від 
косарки: потужність і зручність, функціональність 
і ретельно продумані деталі. У моделі MB 650 VM 
швидкість регулюється за допомогою приводу 
Vario. Серійне кріплення колінчастого валу 
забезпечує стійкість і запобігає ризику 
пошкодження двигуна внаслідок деформації валу, 
якщо ніж натрапив на жорсткий, твердий предмет, 
наприклад, коріння або каміння.

MB 650 T

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ ДИВ. НА СТОР. 40, А ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ПАЛИВО – НА СТОР. 45.

Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

MB 650 T 48 см B&S серії 675 RS 1-ходовий привід коліс

MB 650 VM 48 см B&S серії 750 DOV RS Vario/мульчування
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Змінні захисні наклад-
ки: додатковий захист 
корпусу під час косіння 
вздовж стін і бордюрів 
забезпечується завдяки 
пластмасовим захисним 
накладкам. У випадку 
зношування їх можна 
легко зняти та замінити 
на нові.

Привід Vario: плавне 
регулювання швидкості 
приводу коліс за 
допомогою важеля на 
ручці керування. 
Завдяки цій функції Ви 
завжди зможете обрати 
бажаний темп руху 
косарки.

Ручка керування 
регулюється по висоті: 
індивідуально під зріст 
користувача ручка 
налаштовується в одному 
з трьох положень.

Додаткове приладдя: 
комплект для мульчування 
KIT 650 підходить для 
всіх моделей із шириною 
скошування 48 см (у 
моделі MB 650 VM його 
встановлено серійно). 
Текстильний кошик для 
трави AFK 080.  
Дефлектор ADF 700.

48 см прибл. до 
2000 м2

Зручне розташування 
всіх елементів керування 
косаркою, ергономічний 
дизайн ручки керування  
з м’яким покриттям

Ручка регулюється по 
висоті для оптимального 
робочого положення, 
складається під час 
транспортування або 
очищення

Потужний двигун 
Briggs&Stratton із функцією 
легкого запуску ReadyStart

Довговічний корпус, 
вилитий з алюмінію 
під тиском, зі змінними 
захисними накладками 
та ручкою для 
транспортування спереду

Захист колінчастого валу, 
серійно

Центральний механізм 
регулювання висоти 
скошування має 7 
положень, пружинне 
підсилення, індикатор 
висоти скошування

Великий кошик для трави 
на 75 л з індикатором рівня 
заповнення. Для швидкого 
очищення верхня кришка 
відкривається на 180°
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MB 650 VM
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БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ СЕРІЇ 6

ПЕРЕКОНЛИВІ В УСІХ 
ДЕТАЛЯХ.

Завдяки збільшеній ширині скошування та надійному 
двигуну косарки 6-ої серії швидко та якісно 
викошують великі газони. Висока продуктивність, 
міцні деталі, плавний рух і надзвичайна зручність 
у користуванні. Це забезпечується завдяки приводу 
Vario, гальмівній муфті ножа й ергономічному кокпіту, 
щоб Ви могли без зусиль обробити навіть велику 
ділянку. Комплект для мульчування, яким Ви за 
бажанням можете доповнити оснащення своєї 
косарки, розширить її функції для більш комфортного 
догляду за газоном.

Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

MB 655 V 53 см B&S серії 750 DOV RS Vario

MB 655 VS 53 см B&S серії 750 DOV RS Vario/BBC

 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ ДИВ. НА СТОР. 40, А ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ПАЛИВО – НА СТОР. 45.

MB 655 VS
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06
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Центральний механізм регу-
лювання висоти скошуван-
ня: висота скошування точно 
налаштовується ручкою зліва 
на корпусі; вибране положен-
ня відображається в спеціаль-
ному віконці. 

Додаткове приладдя: комп-
лект для мульчування KIT 655 
додатково встановлюється 
на моделі із шириною скошу-
вання 53 см. Текстильний 
кошик для трави AFK 080.  
Дефлектор ADF 700.

Запатентований 
кошик: об’єм 75 л 
заповнюється на 100% 
завдяки оптимізованій 
формі отворів і направ-
леному потоку повітря. 
Вентиляційні отвори 
спрямовані вниз, щоб 
трава та пил не розлі-
тались довкола та не 
потрапляли на корис-
тувача. Верхня кришка 
відкривається на 180°, 
що суттєво прискорює 
та полегшує його  
очищення.

MB 655 V

Зручне розташування 
всіх елементів керування 
косаркою, ергономічний 
дизайн ручки керування  
з м’яким покриттям

Ручка регулюється 
по висоті, а також 
складається для зручнішого 
транспортування й чищення

Потужний двигун DOV: 
ефективний, з низьким 
рівнем вібрації

Центральний механізм 
регулювання висоти 
скошування має 
7 положень, пружинне 
підсилення та віконце – 
індикатор висоти 
скошування 

Довговічний корпус,  
вилитий з алюмінію під 
тиском, зі змінними 
захисними накладками 
та ручкою для 
транспортування

Захист колінчастого валу, 
серійно 

Великі колеса з 
високоякісними 
шарикопідшипниками, 
протектор із покращеним 
зчепленням та привід 
коліс Vario для регулювання 
швидкості руху косарки

Великий кошик для трави 
на 75 л з індикатором рівня 
заповнення. Для швидкого 
очищення верхня кришка 
відкривається на 180°

02

03

04

05

06

07

08

01

53 см прибл. до 
2500 м2
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СЕРІЯ R

СПЕЦІАЛЬНІ  
КОСАРКИ.

Газонокосарки VIKING серії R – це ідеальне рішення для 
особливих завдань на зразок мульчування, яке є надзвичайно 
екологічним способом догляду за газоном. Переваги 
модельного ряду MB 2 R полягають у незначній вазі та 
чудовому співвідношенні ціна-продуктивність. Косарки моделі 
MB 3 R демонструють особливу маневреність на ділянках із 
густою травою та перешкодами. У двох косарках серії R 
особливу ергономічність забезпечують нові високоякісні ручки 
з м’яким покриттям, які дуже приємно тримати в руках.  

Особливості серії R:

n природний і ефективний догляд за газоном

n  економія часу, оскільки скошену траву не потрібно 
утилізувати

n із режимом мульчування та боковим викидом

n міцні косарки з великою шириною скошування
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МУЛЬЧУВАЛЬНА КОСАРКА: 

ПОВЕРТАЄ ГАЗОНУ ТЕ,  

ЩО ЙОМУ ПОТРІБНО.

Для зручного та ефективного догляду за газоном методом 
мульчування створено спеціальну серію косарок для 
використання на ділянках площею до 1500 м2. Завдяки 
компактній конструкції та невеликій вазі косарка дуже 
зручна в експлуатації. Двигун OHV має дуже низький рівень 
вібрації та потребує менше палива. Крім того, мульчувальна 
косарка заощаджує час і гроші: адже скошену траву не 
доводиться утилізувати, а газон отримує цінний поживний 
матеріал.

За допомогою ножа для 
мульчування спеціальної форми 
трава поступово зрізається на 
різній висоті й подрібнюється 
в корпусі на найдрібніші частки, які 
розсипаються по газону.

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнє розташування клапанів  

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ ДИВ. НА СТОР. 40,  
А ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ПАЛИВО – НА СТОР. 45.

Модель Ширина скошування Тип двигуна

MB 2 R 46 см B&S серії 450 E OHV 

46 см прибл. до 
1500 м2

Потужний двигун 
Briggs&Stratton

Осьовий механізм 
налаштування висоти 
скошування, 4 положення

Міцний корпус із листової 
сталі

Ручка з фіксаторами 
QuickFix швидко 
складається для зручнішого  
транспортування або 
компактного зберігання
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MB 2 R
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Косіння з боковим 
викидом: якщо відкрити 
заслонку, під час косіння 
трава буде викидатись 
через боковий канал.

Додаткове приладдя: 
шайба дискового різака 
з чотирма рухливими 
лезами.

ТРИКОЛІСНІ МУЛЬЧУВАЛЬНІ 

КОСАРКИ: МАНЕВРЕНІ Й 

УНІВЕРСАЛЬНІ.

Надзвичайно маневрені та потужні мультикосарки™ 
призначені для ділянок площею до 2000 м2. Вони легко 
маневрують навколо дерев і кущів, охайно обробляють краї 
газонів. Легкість і ергономіку керування пристроєм 
забезпечують інтегровані антивібраційні елементи між 
двигуном і корпусом, ергономічний дизайн ручки керування 
та фіксатори QuickFix, за допомогою яких Ви за лічені 
секунди можете скласти ручку косарки для зручнішого 
транспортування та зберігання. Багатофункціональна 
косарка може працювати з боковим викидом або 
виконувати мульчування.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ ДИВ.  
НА СТОР. 40 А ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ПАЛИВО – НА СТОР. 45.

Модель Ширина скошування Тип двигуна

MB 3 RC 48 см B&S серії 675 RS

48 см прибл. до 
2000 м2

06
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MB 3 RC

Ергономічна ручка з м’яким 
покриттям

Ручка з фіксаторами QuickFix 
легко складається для 
компактного перевезення або 
зберігання

Великі задні колеса на 
подвійних шарикопідшипниках 
із протектором для кращого 
зчеплення та осьовим 
механізмом регулювання висоти 
скошування, 5 положень

Стійкий до деформації корпус 
із міцної листової сталі

Запатентоване поворотнє 
переднє колесо регулюється 
по висоті та фіксується для 
роботи на схилах

Потужний двигун 
Briggs&Stratton із функцією 
легкого запуску ReadyStart
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Пояснення n = серійно Привід: Т = 1-ходовий 
 o = установлюється додатково  V = Vario
 – = не встановлюється додатково 

 ES = електростартер, HS = запуск на ручці,  
 MS = автоматичне вимкнення двигуна, RS = ReadyStart,  
 B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнє розташування клапанів

Модель ME 235 ME 339 ME 339 C ME 443 ME 443 C ME 545 ME 545 V

Площа газону (м2) до 300 до 500 до 500 до 600 до 600 до 800 до 800

Ширина скошування (см) 33 37 37 41 41 43 43

Номінальна потужність (Вт) 1.200 1200 1200 1500 1500 1600 1600

Висота скошування (мм) 25–65 30–70 30–70 25–75 25–75 25–80 25–80

Кошик для трави (л) 30 40 40 55 55 60 60

Вага приладу (кг) 13 14 15 20 22 26 31

Привід – – – – – – V

Функція мульчування – o o o o o o

Артикул 6311 011 2406 6320 011 2400 6320 011 2411 6338 011 2400 6338 011 2410 6340 011 2405 6340 011 2420

Модель MA 339 MA 443

Ширина скошування (см) 37 41

Тип акумулятора Літій-іонний на 36 В Літій-іонний на 36 В

Висота скошування (мм) 30–70 25–75

Кошик для трави (л) 40 55

Вага приладу (кг) 12 18

Функція мульчування o o

Артикул 6320 011 1400 6338 011 1400

Огляд  
косарок

прибл. до 800 м2

макс. 400 м2* Зарядний пристрій STIHLАкумулятор STIHL

Акумулятор 
STIHL

Артикул
Площа газону при 

використанні з  
косаркою MA 339 (м2)*

Площа газону при 
використанні з  

косаркою MA 443 (м2)*

AP 100 4850 400 6520 макс. 150 макс. 160 

AP 200 4850 400 6530 макс. 270 макс. 300

AP 300 4850 400 6540 макс. 370 макс. 400

Зарядний пристрій STIHL Артикул підходить для моделей

AL 100 4850 430 2500 AP 100, AP 200, AP 300

AL 300 4850 430 5500 AP 100, AP 200, AP 300

AL 500 4850 430 5700 AP 100, AP 200, AP 300

*  Розмір площі викошування за повний заряд акумулятора за оптимальних 
умов. На можливий розмір площі викошування впливає не лише тип 
акумулятора, а й інші фактори, як-от характеристики ділянки (наявність 
перешкод і геометрія), висота, щільність і вологість трави, темп роботи, 
мульчування тощо. Завдяки підзаряджанню акумулятора під час роботи або 
використанню кількох акумуляторів площу викошування можна збільшити.
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Модель MB 248 MB 248 T MB 253 MB 253 T MB 443 MB 443 T MB 448 TX MB 448 T MB 448 TC

Площа газону (м2) до 1200 до 1200 до 1800 до 1800 до 1200 до 1200 до 1200 до 1200 до 1200

Ширина скошування (см) 46 46 51 51 41 41 46 46 46

Тип двигуна
VIKING  

EVC 200 
B&S серії  

450 E OHV
B&S серії  

625 E OHV RS
B&S серії  

625 E OHV RS
B&S серії  

450 E OHV
B&S серії  

500 E OHV
B&S серії  

500 E OHV
B&S серії 575 
EX OHV RS

B&S серії 575 
EX OHV RS

Номінальна потужність 
при робочій частоті 
обертання

2,1 кВт/2,8 к.с.
2900 об./хв.

1,8 кВт/2,5 к.с.
2900 об./хв.

2,2 кВт/3,0 к.с.
2800 об./хв.

2,2 кВт/3,0 к.с.
2800 об./хв.

1,7 кВт/2,3 к.с. 
2.800 об./хв.

1,9 кВт/2,6 к.с. 
2800 об./хв.

1,9 кВт/2,6 к.с.
2800 об./хв.

2,1 кВт/2,8 к.с.
2800 об./хв. 

2,1 кВт/2,8 к.с.
2800 об./хв.  

Висота скошування (мм) 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75 25–75

Кошик для трави (л) 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Вага приладу (кг) 26 27 25 28 24 25 26 26 27 

Запуск/зупинення HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS

Привід – T – T – T T T T

Функція мульчування – – – – o o o o o

Артикул 6350 011 3409 6350 011 3418 6371 011 3404 6371 011 3414 6338 011 3400 6338 011 3410 6358 011 3430 6358 011 3410 6358 011 3420

Модель MB 545 MB 545 T MB 545 VM MB 545 VR MB 545 VE

Площа газону (м2) до 1200 до 1200 до 1200 до 1200 до 1200

Ширина скошування (см) 43 43 43 43 43

Тип двигуна B&S серії 675 RS B&S серії 675 RS B&S серії 675 RS B&S серії 675 RS B&S серії 675 InStart OHV

Номінальна потужність при 
робочій частоті обертання

2,5 кВт/3,4 к.с.
2800 об./хв.

2,5 кВт/3,4 к.с.
2800 об./хв.

2,5 кВт/3,4 к.с.
2800 об./хв.

2,5 кВт/3,4 к.с.
2800 об./хв.

2,6 кВт/3,5 к.с.
2800 об./хв.

Висота скошування (мм) 25–80 25–80 25–80 20–75 25–80

Кошик для трави (л) 60 60 60 60 60 

Вага приладу (кг) 29 31 32 32 31

Запуск/зупинення HS/MS HS/MS HS/MS HS/MS ES/MS

Привід – T V V V

Функція мульчування o o n – o

Артикул 6340 011 3400 6340 011 3405 6340 011 3430 6340 011 3460 6340 011 3426

Інформацію про вплив усіх приладів VIKING на довкілля див. на стор. 107. 

Огляд  
косарок

прибл. до 1800 м2

прибл. до 1200 м2
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Модель MB 650 T MB 650 VM

Площа газону (м2) до 2000 до 2000

Ширина скошування (см) 48 48

Тип двигуна B&S серії 675 RS B&S серії 750 DOV RS

Номінальна потужність при  
робочій частоті обертання

2,5 кВт/3,4 к.с.
2800 об./хв.

2,5 кВт/3,4 к.с.
2800 об./хв.

Висота скошування (мм) 30–85 30–85

Кошик для трави (л) 75 75

Вага приладу (кг) 42 43

Запуск/зупинення HS/MS HS/MS

Привід T V

Функція мульчування o n

Артикул 6360 011 3401 6360 011 3422

Інформацію про вплив усіх приладів VIKING на довкілля див. на стор. 107.  

Модель MB 655 V MB 655 VS

Площа газону (м2) до 2500 до 2500

Ширина скошування (см) 53 53

Тип двигуна B&S серії 750 DOV RS B&S серії 750 DOV RS

Номінальна потужність при  
робочій частоті обертання

2,5 кВт/3,4 к.с. 
2800 об./хв.

2,5 кВт/3,4 к.с. 
2800 об./хв.

Висота скошування (мм) 30–85 30–85

Кошик для трави (л) 75 75

Вага приладу (кг) 43 47

Запуск/зупинення HS/MS HS/BBC

Привід V V

Функція мульчування o o

Артикул 6375 011 3411 6375 011 3426

прибл. до 2000 м2

Огляд  
косарок

прибл. до 2500 м2
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Огляд  
косарок

Модель MB 2 R

Площа газону (м2) до 1500

Ширина скошування (см) 46

Тип двигуна B&S серії 450 E OHV

Номінальна потужність при  
робочій частоті обертання

1,8 кВт/2,5 к.с.
2900 об./хв.

Висота скошування (мм) 28–85

Кошик для трави (л) –

Вага приладу (кг) 22

Запуск/зупинення HS/MS

Привід –

Функція мульчування n

Артикул 6357 011 3402

Модель MB 3 RC

Площа газону (м2) до 2000

Ширина скошування (см) 48

Тип двигуна B&S серії 675 RS

Номінальна потужність при  
робочій частоті обертання

2,5 кВт/3,4 к.с.
2800 об./хв.

Висота скошування (мм) 25–80

Вага приладу (кг) 30

Запуск/зупинення HS/MS

Привід –

Функція мульчування n

Артикул 6361 011 3401

Пояснення n = серійно Привід: T  =  1-ходовий HS = запуск на ручці, MS = автоматичне вимкнення двигуна, RS = ReadyStart,  
 o = установлюється додатково  V  =  Vario ВВС = гальмівна муфта ножа, B&S = Briggs&Stratton, 
 – = не встановлюється додатково      OHV/DOV = верхнє розташування клапанів
 

прибл. до 1500 м2

прибл. до 2500 м2
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Комплект для мульчування 
Kit 655

Літій-іонний акумулятор STIHL
AP 200

Дисковий ніж Текстильний кошик для 
трави AFK 080

Дефлектор
ADF 700

МОТОРНЕ МАСТИЛО VIKING. Ми дбаємо про найвищу якість і в цій галузі, застосовуючи свої 
передові знання та багаторічний досвід. Наше мастило виробляється з найкращих основ і присадок, 
спеціально призначених для садового обладнання. Моторні мастила нашого виробництва 
забезпечують ідеальне змащування й економне споживання у пристроях VIKING для роботи в саду.

VIKING MOTOPLUS. Цей бензин розроблено спеціально для малопотужних двигунів. Він майже не 
містить бензолу та зменшує шкідливий вплив на навколишнє середовище. До того ж, він захищає 
і двигун. Майже повне згоряння захищає клапани й поршні, подовжуючи термін експлуатації та 
збільшуючи потужність. Крім того, паливо VIKING MotoPlus можна зберігати до п’яти років без 
погіршення якості. 

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ТА ПАЛИВО ВИРОБНИЦТВА VIKING:  

РОБОТА ПІДЕ ЯК ПО МАСЛУ.

Для косарок VIKING пропонується широкий вибір практичного додаткового приладдя та спеціальний асортимент 
бездоганних паливно-мастильних матеріалів, насамперед – екологічно безпечна бензинова суміш MotoPlus.

Додаткове приладдя Артикул Опис

Kit 339 6909 007 1080 Комплект для мульчування (мультиніж і заглушка), підходить для всіх моделей 3-ої серії з шириною скошування 37 см

AMK 043 6909 007 1027 Комплект для мульчування (мультиніж і заглушка), підходить для всіх моделей 4-ої серії з шириною скошування 41 см

AMK 048 6909 007 1028 Комплект для мульчування (мультиніж і заглушка), підходить для всіх моделей 4-ої серії з шириною скошування 46 см

Kit 545 6909 007 1044 Комплект для мульчування (мультиніж і заглушка), підходить для всіх моделей 5-ої серії

Kit 650 6909 007 1057 Комплект для мульчування, підходить для всіх моделей 6-ої серії з шириною скошування 48 см

Kit 655 6909 007 1062 Комплект для мульчування, підходить для всіх моделей 6-ої серії з шириною скошування 53 см

AP 100 4850 400 6520 Літій-іонний акумулятор STIHL (76 Вт-год., 36 В, 2,1 А-год.)

AP 200 4850 400 6530 Літій-іонний акумулятор STIHL (151 Вт-год., 36 В, 4,2 А-год.)

AP 300 4850 400 6540 Літій-іонний акумулятор STIHL (227 Вт-год., 36 В, 6,3 А-год.)

AL 100 4850 430 2500 Стандартний зарядний пристрій для літій-іонних акумуляторів STIHL AP 100, AP 200, AP 300

AL 300 4850 430 5500 Зарядний пристрій для швидкого заряджання літій-іонних акумуляторів STIHL AP 100, AP 200, AP 300

AL 500 4850 430 5700 Зарядний пристрій для швидкого заряджання літій-іонних акумуляторів STIHL AP 100, AP 200, AP 300

Дисковий ніж 6909 700 5106 Диск із чотирма рухливими ножами, Ø 48 см, підходить для моделі MB 3 RC

AFK 080 6375 700 9600 Текстильний кошик для трави, підходить для всіх моделей 6-ої серії

ADF 700 6909 760 6910 Дефлектор, підходить для всіх моделей 6-ої серії

APO 030 0000 647 0201 Насос для відкачування бензину, підходить для всіх бензинових моделей

Паливо Артикул Опис

Моторне мастило 0781 309 0017 Моторне мастило VIKING SAE 30 (пляшка об’ємом 0,5 л)

Моторне мастило 0781 309 0011 Моторне мастило VIKING SAE 30 (пляшка об’ємом 0,6 л)

Моторне мастило 0781 309 0012 Моторне мастило VIKING SAE 30 (пляшка об’ємом 1,4 л)

Моторне мастило 0781 309 0016 Спеціальне моторне мастило VIKING HD 10 W-30 (пляшка об’ємом 0,5 л)

Моторне мастило 0781 309 0007 Спеціальне моторне мастило VIKING HD 10 W-30 (пляшка об’ємом 0,6 л)

Моторне мастило 0781 309 0008 Спеціальне моторне мастило VIKING HD 10 W-30 (пляшка об’ємом 1,4 л)

MotoPlus1 0781 989 5396 Бензин для 4-тактних двигунів VIKING, без бензолу (каністра об’ємом 5 л)

MotoPlus2 0781 989 5003 Бензин для 4-тактних двигунів VIKING, без бензолу (каністра об’ємом 5 л)

1 Багаторазова тара = підходить для системи наповнення STIHL
2 Одноразова тара = не підходить для системи наповнення STIHL

Додаткове приладдя  
та паливо
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КОСАРКИ-РОБОТИ iMow 
«i» – 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 
СИСТЕМА ДОГЛЯДУ 
ЗА ГАЗОНОМ.

Що потрібно зробити, щоб отримати ідеально доглянутий газон? 
Майже нічого: косарки-роботи iMow виконують роботу майже 
без Вашої участі. Запрограмовані один раз, вони автоматично 
викошують газон, обминаючи перешкоди та долаючи навіть 
нерівні ділянки. Після завершення роботи або для заряджання 
акумулятора вони самостійно повертаються на док-станцію. 
Нова модель MI 422 P косить маленькі та середні газони 
особливо швидко, тож доглянутий газон без зволікань готовий 
до використання. На більших ділянках моделі ряду MI 6 повною 
мірою демонструють свої переваги. Про Ваш комфорт 
потурбується нова косарка-робот MI 632 PC: у цій моделі 
більшість налаштувань можна виконувати також через додаток 
на смартфоні або планшеті. 

Особливості косарок-роботів iMow:

n повністю автоматичний догляд за газоном

n інноваційний комфорт

n  просте, інтуїтивно зрозуміле програмування,  
також через додаток

n  інтелектуальна система для швидкого й ефективного 
догляду за газоном 
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КОСАРКИ-РОБОТИ iMow

ШВИДКИЙ ДОГЛЯД ЗА 

НЕВЕЛИКИМИ ДІЛЯНКАМИ 

На малих і середніх газонах компактні косарки-
роботи iMow модельного ряду MI 4 у своїй стихії. 
Модель MI 422 P викошує площу прибл. до 1000 м2 – 
надзвичайно швидко на газоні утворюється чудовий 
малюнок. І газон без зволікань можна знову 
використовувати для відпочинку та розваг. Модель 
MI 422 P чудово себе зарекомендувала навіть на 
нерівних ділянках: для неї схили до 40 % – не 
проблема. Програмування приладу неймовірно 
просте завдяки яскравому LCD-дисплею з інтуїтивно 
зрозумілим для користувача інтерфейсом.  

Модель Максимальна площа газону Тип акумулятора Ємність акумулятора

MI 422 P до 1000 м2 Літій-іонний на 18,5 В 80 Вт-год.

Інформацію про вплив усіх приладів VIKING на довкілля див. на стор. 107. 
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MI 422 P

06

05

01
02 03

04

Adaptive Slope Speed:  
завдяки датчику нахилу 
косарка-робот iMow (усі моделі) 
автоматично регулює швидкість 
на нерівній місцевості, 
пристосовуючись до наявних 
умов. 

02

03

04

05

06

01 Маневрений капот із 
датчиками для розпізнавання 
перешкод і міцним бампером

Кнопка «стоп» для 
додаткової безпеки та 
зупинення косарки-робота 
вручну

Плавне регулювання висоти 
скошування: від 20 до 60 мм

Яскравий LCD-дисплей 
з інтуїтивно зрозумілою 
панеллю керування та 
захисним покриттям

Ергономічна ручка для 
транспортування

Колеса з протектором 
із плавним ходом 
і протектором із 
самоочищенням

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

20 см прибл. до 
1000 м2
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MI 632 PC
MI 632 PC

КОСАРКИ-РОБОТИ iMow

ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНИЙ 

ДОГЛЯД ЗА ВЕЛИКИМИ 

ГАЗОНАМИ. 

Косарки-роботи iMow модельного ряду MI 6 самостійно 
викошують великі ділянки площею до 4000 м2, тому 
всього за кілька годин газон набуває доглянутого 
вигляду. Додатковий комфорт забезпечує знімний блок 
керування. Завдяки йому програмувати час косіння 
стало дуже просто – адже для цього не потрібно 
нахилятися. У нових моделях iMow із позначкою «С» 
більшість налаштувань можна виконувати або на 
дисплеї, або через додаток на смартфоні чи планшеті: 
так, наприклад, можна відрегулювати план косіння, 
отримувати повідомлення про стан, зупиняти процес 
косіння або запускати новий. Крім цього, у розділі меню 
«Showtime» на Вас чекають певні сюрпризи. Керування 
пристроєм через додаток інтуїтивно зрозуміле та дуже 
просте. Косарки-роботи модельного ряду MI 6 
неодноразово відзначені експертами в області дизайну, 
а також високо оцінені споживачами.

Модель Максимальна площа газону Тип акумулятора Ємність акумулятора

MI 632 P до 4000 м2 Літій-іонний на 29 В 194 Вт-год.

MI 632 PC до 4000 м2 Літій-іонний на 29 В 194 Вт-год.
 
Інформацію про вплив усіх приладів VIKING на довкілля див. на стор. 107. 
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Відеоролик «Налаштування  
косарки-робота iMow»  
дивіться тут: www.stihl.ua/installation-imow

У моделі MI 632 PC більшість 
налаштувань можна виконувати 
не тільки на дисплеї, але й також 
через додаток iMow App. 
Керування інтуїтивно зрозуміле 
та виконується зі смартфона або 
планшета. Завдяки цьому косін-
ня газону стає ще зручнішим!

Блок керування із яскравим 
LCD-дисплеєм можна 
виймати із приладу, щоб не 
нахилятись під час 
програмування. Завдяки 
інтуїтивно зрозумілому 
керуванню програмування 
виконується дуже просто. 

28 см прибл. до 
4000 м2

01

02

03 04

05

06

07

MI 632 P

02

03

04

05

06

07

01 Контакт для 
заряджання від 
зарядної-станції

Маневрений капот 
із датчиками для 
розпізнавання 
перешкод

Кнопка «стоп» для 
додаткової безпеки 
та зупинення косарки-
робота вручну

15-ступеневий 
механізм регулювання 
висоти скошування: 
від 20 до 60 мм

Знімний пульт 
керування з великим 
LCD-дисплеєм 

Ергономічна ручка для 
транспортування

Колеса з протектором 
із плавним ходом 
і протектором із 
самоочищенням

As awarded by  
The Chicago Athenaeum: 
Museum Of Architecture 
and Design.

Berger_VIK-Katalog_2016_UK_Teil2.indd   51 24.11.15   04:26



52

Гарний газон вздовж кожної стежинки
Для забезпечення чистого малюнка на краю площі косіння у Вашому розпорядженні є різні варіанти косіння країв. 
Зворотний шлях на базову станцію Ви також плануєте самостійно: за Вашим наказом косарка-робот iMow 
рухатиметься вздовж дроту або переміщатиметься до док-станції іншою траєкторією. 

Ідеально доглянутий газон 
Косарка-робот iMow рухається в довільному режимі: замість того, щоб рухатися одними й тими ж смугами, вона 
обробляє всю ділянку, косячи чисто й рівномірно. Під час косіння ніж для мульчування подрібнює скошену траву на 
дрібнесенькі частинки, які залишаються на газоні як цінне добриво.    

Захист з усіх сторін
Косарку обладнано різноманітними датчиками. Щойно хтось спробує підняти її, вона припиняє працювати.  
Крім цього, косарку-робота можна налаштувати так, що керування нею буде здійснюватися тільки за допомогою 
персонального PIN-коду. Викрадення в цьому випадку безглузде. У випадку викрадення моделей із позначкою «С» 
Ви також отримаєте повідомлення електронною поштою та, за бажанням, SMS і навіть зможете визначити 
місцезнаходження приладу за допомогою додатка.

Технічні вимоги для використання додатка для косарки-робота iMow моделі MI 632 PC
n    Наявність мобільного зв’язку: для використання функцій мобільного додатка з косаркою-роботом iMow типу  

MI 632 PC, необхідне покриття мобільного зв’язку (2G) у зоні косіння. Мобільний додаток для зв’язку із косаркою-
роботом (M2M-послуга*) надається безкоштовно протягом перших трьох років після придбання нової моделі  
MI 632 PC; після цього можливе платне замовлення М2М-послуги на термін 12 місяців. Детальна інформація про 
М2М-послугу надається в окремому договорі під час придбання косарки. З М2М-послугою чи без неї, керування 
косаркоюроботом iMow також можна здійснювати за допомогою зручного інтегрованого дисплея. Інтернет-
з’єднання, необхідне для використання функції мобільного додатка на смартфоні або планшеті, користувач має 
забезпечити самостійно. 

n    Пристрої/операційні системи: додаток для косарки-робота iMow можна використовувати на планшетах  
і смартфонах з такими операційними системами: iOS 8, Android 4.4 і Windows Phone/RT 8.1 або новішої версії 
(станом на січень 2016 р.). Інші операційні системи та попередні версії зараз не підтримуються. Використання 
додатка можливе за умови наявності активного каналу передачі даних Вашого смартфона. Робота в офлайн-
режимі неможлива. Канал передачі даних для Вашого смартфона не надається під час купівлі косарки-робота.

ВАГОМІ ПРИЧИНИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ 
КОСАРКИ-РОБОТА iMow. 
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ЦЬОМУ САМІ.

Короткий час косіння
Косарки-роботи iMow надзвичайно швидко впораються з косінням, 
щоб Ви без зволікань могли знову насолоджуватися своїм газоном. 
Наприклад, для моделі MI 422 P достатньо всього лише 17 годин на 
тиждень для догляду за ділянкою площею прибл. 1000 м2.  

Адаптивність косіння та заряджання
Якщо косарка-робот зупиняє процес косіння, наприклад, через дощ, 
вона сама вирішує, коли зможе надолужити втрачений час у межах 
установленого інтервалу часу (так званого активного часу). При 
затяжному дощі можна просто вимкнути датчик дощу. Якщо косарка-
робот перебуває на док-станції для заряджання та заплановано 
косіння великої ділянки, швидкість заряджання збільшується. Якщо 
косити в цей день не потрібно, косарка заряджається повільніше та, 
відповідно, економніше. Це подовжує термін служби акумулятора, 
економить кошти й менше шкодить довкіллю. На нерівній місцевості,  
а також у зонах із більш або менш густою травою косарка-робот 
автоматично змінює швидкість руху, що забезпечує рівномірне 
підрізання трави. 

*M2M = Machine to Machine

Додаток для косарки-робота  
iMow можна отримати тут:

Download from

Windows Store
Download from

Windows Store
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20/28 см прибл. до 4000 м2

Додаткове приладдя Артикул Назва

ARB 151 0000 400 8630 Обмежувальний дріт 150 м, Ø 2,3 мм (моток)

ARB 501 0000 400 8625 Обмежувальний дріт 500 м, Ø 3,4 мм (моток)

AKS 010 6909 007 1095
З’єднувальні затискачі, 10 шт. в упаковці,  

підходять для моделі ARB 151

AKS 011 6909 007 1096
З’єднувальні затискачі, 10 шт. в упаковці,  

підходять для моделі ARB 501

AFN 075 6301 007 1010 Фіксуючі цвяхи, 75 шт. в упаковці

ADV 010 6909 007 1090 Дротові з’єднання, 10 шт. в упаковці

AIP 600 6909 780 5400 Дах iProtect для док-станції

ADO 400 6909 430 9605 Зарядна станція, підходить для модельного ряду MI 4

ADO 600 6909 200 0000 Зарядна станція, підходить для модельного ряду MI 6

ALM 030** 6909 007 1004 Ніж (Ø 30 см), підходить для модельного ряду MI 6

ART 240 6909 700 0410 Тягові колеса, підходять для модельного ряду MI 6

AVS 100* 6909 007 1006 Важкі передні колеса для особливо нерівної поверхні

AED 600 6909 007 1003
Комплект кабелів для зовнішньої док-станції  
в поєднанні зі зміщеним зворотним шляхом

Інформацію про вплив усіх приладів VIKING на довкілля див. на стор. 107. Док-станцію та матеріал 
для встановлення включено в комплект постачання.
*У наявності з лютого 2016 р.
**У наявності з березня 2016 р. Як додаткове приладдя: дах від 

сонця iProtect
Він захищає косарку iMow від  
сонячних променів і забруднень.

Зарядна станція
Її можна розмістити як на газоні,  
так і поза його територією.

*В ідеальних умовах, у розрахунку на максимальну площу

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

Модель MI 422 P MI 632 P MI 632 PC

Оптимальна площа газону (прибл. до)  650 м2 2000 м2 2000 м2

Максимальна площа газону (прибл. до)  1000 м2 4000 м2 4000 м2

ø Тривалість косіння (на тиждень)* 17 год. 40 год. 40 год.

Тип акумулятора  Літій-іонний на 18,5 В Літій-іонний на 29 В Літій-іонний на 29 В

Енергія акумулятора  80 Вт-год. 194 Вт-год. 194 Вт-год.

Ємність акумулятора  4,5 А-год. 6,8 А-год. 6,8 А-год.

Потужність 60 Вт 185 Вт 185 Вт

Висота скошування  20–60 мм 20–60 мм 20–60 мм

Ширина скошування  20 см 28 см 28 см

ø Час косіння (за повний заряд акумулятора)  60 хв. 150 хв. 150 хв.

ø Час заряджання  90 хв. 60 хв. 60 хв.

Максимальний нахил  40 % 45 % 45 %

Рівень звукової потужності  62 dB(A) 63 dB(A) 63 dB(A)

Вага (з акумулятором)  10 кг 13 кг 14 кг

Габарити (Д x Ш x В)  60 x 43 x 27 см 73 x 54 x 27 см 73 x 54 x 27 см

Артикул 6301 011 1413 6309 011 1423 6309 011 1433

Огляд  
косарок-роботів
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до  
4000 м2

MR 4082 MT 6127 ZL

до  
10 000 м2

MT 4097 SX

MT 5097
MT 5097 Z

до  
6000 м2

MT 4112 S

MT 6112 C

до  
8000 м2

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І СКОРОЧЕНЬ

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ТРАКТОР  
ДЛЯ ГАЗОНУ?
1. ЯКУ ПЛОЩУ ГАЗОНУ ПОТРІБНО ОБРОБЛЯТИ?
Для обробки газонів більшої площі оптимальну ширину скошування та максимальну продуктивність забезпечують трактори 
для газонів серій T5 і T6. Трактори-косарки серії T5 обкошують ділянки площею до 6000 м2, а серії T6 – навіть ділянки площею 
до 10 000 м2. Для ділянок площею до 4000 м2 ідеально підходять маневрені райдери серії R4 із двигуном під сидінням, а для 
ділянок площею прибл. до 8000 м2, окрім тракторів серій T5 і T6, рекомендовані також трактори з боковим викидом серії T4. 

2. ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВАШОЇ ДІЛЯНКИ?
Якщо на газоні багато кущів і дерев, а проїзди вузькі, радимо компактні моделі райдерів серії R4 із двигуном під сидінням. 
Мінітрактори-косарки серії T4 також надзвичайно маневрені, оскільки не мають кошика для трави. Великі за площею 
газони, де можна пересуватись на більшій швидкості, використовувати максимальну потужність і працювати при цьому 
з комфортом – це територія тракторів-косарок серій T5 і T6.

3. ЯКОМУ ОСНАЩЕННЮ ВИ НАДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ?
Усі косарки оснащено 1-педальним рушійним приводом, системою перемикання руху вперед і назад, гідростатичним 
приводом і електромагнітною системою підключення косильного робочого органа. Особливою продуктивністю 
відзначаються косарки з потужними 2-циліндровими двигунами. Зверніть увагу на додаткове приладдя, як-от щит для 
очищення території від снігу та практичний пристрій-самоскид.

Пояснення позначень у назвах 
моделей 
C  =  комфортне устаткування
L  =   оснащення класу «люкс»  

(як-от регулювальник 
швидкості) 

S  =  боковий викид
X  =  економічна модель 
Z  =  2-циліндровий двигун B&S

Додаткові пояснення
OHV  =   верхнє розташування  

клапанів

Пояснення символів
o  = установлюється додатково
n  = серійно
–  = не встановлюється додатково

Якщо не вказано інше, дані про вагу 
відповідають вазі нетто приладу, що не 
включає вагу палива (бензину, мастила).

Вибір  
косарки-трактора
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РАЙДЕР ДЛЯ ГАЗОНУ СЕРІЇ R4 
МАНЕВРЕНИЙ,
ТОЧНИЙ В РОБОТІ,
З ВІДМІННИМ
КУТОМ ОГЛЯДУ.

Спритний райдер для газону VIKING забезпечує не лише високу 
продуктивність під час косіння, а й задоволення від керування 
ним. Завдяки цьому надзвичайно легкому керуванню косіння 
газону відбувається напрочуд швидко та зручно, а на вузьких 
ділянках райдер чудово маневрує навколо дерев і кущів. Ширина 
поля зору полегшує маневрування. Компактність конструкції 
ефектно доповнює її ергономічність: тут інженери продумали 
кожну деталь, щоб косіння газону перетворилось для Вас на 
приємну пригоду.

Особливості серії R4:

n компактний та маневрений райдер для газону

n зручний кут огляду та просте керування

n компактна конструкція, висока продуктивність косіння

n ідеальний варіант для вузьких ділянок
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СЕРІЯ R4

КОМФОРТНІ ТА МАНЕВРЕНІ.

Викошування газонів із цим маневреним садовим 
помічником – одне задоволення. Спеціальне 
перемикання руху вперед і назад і досить малий 
радіус повороту (лише 65 см) полегшують 
маневрування, а гідростатична передача працює 
надзвичайно плавно. Під час спорожнення кошика 
для трави Ви можете залишатись на зручному сидінні 
водія: достатньо потягнути важіль для спустошення 
корзини та злегка натиснути на нього донизу. Усі інші 
пристрої керування, як-от муфта ножа або механізм 
регулювання висоти скошування, також розташовані 
під рукою. Навіть косіння під час заднього ходу стає 
легкою та комфортною справою. Це стосується всіх 
косарок-тракторів VIKING.

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 74.

Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

MR 4082 80 см B&S серії 3130 PowerBuilt OHV Гідростатичний привід
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ДОДАТКОВЕ 
ПРИЛАДДЯ

НА СТОР. 75

06

07

02

01

08

03

05

04

MR 4082

Відеоролик «Догляд 
за газоном із райдером 
VIKING»   
дивіться тут: www.stihl.ua/viking-rider

Зменшене коло 
повороту ідеально 
підходить для ділянок із 
великою кількістю дерев 
і кущів. Компактна 
конструкція та чудовий 
огляд спереду 
забезпечують високу 
маневреність.

Простіше не буває:  
за допомогою одного 
важеля перемикається 
рух вперед і назад.

Зручне сидіння для 
будь-якого зросту: 
сидіння швидко та без 
додаткових інструментів 
налаштовується на 
потрібну висоту та 
положення.

Легке очищення кошика: 
кошик для трави можна 
спорожнити без зусиль 
безпосередньо із сидіння 
водія.

Регулювання сидіння водія, 
без використання інструментів

Низька посадка для зручного 
вставання із сидіння, а також 
просторе місце для ніг

Електромагнітна муфта ножа 
для простого підключення ножа

1-педальний рушійний привід 
з інноваційним перемиканням 
руху вперед і назад

Міцна рама з переднім 
бампером

Сталевий багатофункціональний 
косильний механізм  
із системою захвату  
для максимальної  
ширини скошування

Кошик для трави  
об’ємом 250 л  
з важелем для  
очищення  із  
сидіння водія  

Потужний плавний  
у роботі двигун OHV

02

03

04

05

06

07

08

01

80 см прибл. до 
4000 м2
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СЕРІЯ T4

ДОВІЛЬНА СМУГА ПІД 
ЧАС КОСІННЯ.

Ви хотіли б зменшити час косіння газону? Тоді Вам потрібний 
мінітрактор-косарка VIKING серії T4, який не потребує 
спорожнення кошика для трави під час косіння. Косильний 
механізм із боковим викидом заощаджує час, звільняючи  
від необхідності утилізувати подрібнену траву. Замість цього  
серія T4 пропонує Вам чудову ергономічність і неймовірні 
особливості руху: геніально просте маневрування, ручне 
керування та тяга надзвичайно великих шин у поєднанні з 
потужним 1-циліндровим двигуном. Привабливий спортивний 
дизайн мінітрактора-косарки серії Т4 радуватиме Вас навіть у час 
відпочинку.  

Особливості серії T4:

n компактний трактор для газону з боковим викидом

n швидке та зручне косіння без кошика для трави

n неймовірна потужність і висока продуктивність косіння

n надзвичайна маневреність
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Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

MT 4097 SX 95 см B&S серії 3130 PowerBuilt OHV Гідростатичний привід

MT 4112 S 110 см B&S серії 4175 Intek OHV Гідростатичний привід

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 74.

СЕРІЯ T4

НЕЙМОВІРНА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОСІННЯ 

ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД 

КЕРУВАННЯ.

Працювати на мінітракторі-косарці дуже зручно – 
Ви просто косите, доки не буде готово. Спортивний 
дизайн мінітракторів-косарок серії Т4 помітний із 
першого погляду. Боковий викид дає змогу обробляти 
великі за площею газони. Подрібнена трава 
рівномірно розподіляється по поверхні газону, 
а завдяки ергономічному керуванню час пролітає 
непомітно. Динамічний 1-педальний рушійний привід 
дає змогу за допомогою важеля вибирати напрям 
руху – це значно спрощує маневрування навіть при 
дуже маленькому колі повороту. Модель MT 4112 S 
серійно обладнано міцним переднім бампером, який 
також використовується для кріплення навісного 
обладнання.
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ДОДАТКОВЕ 
ПРИЛАДДЯ

НА СТОР. 75

Зручно, як автоматична коробка 
передач: гідростатичний рушійний 
привід для плавного змінення 
темпу руху.

Вбудований причіпний гачок 
забезпечує легке під’єднання 
навісних пристроїв, як-от причепа 
PICK UP 300.

Економити час допомагає косіння 
з боковим викидом: Вам не 
доведеться робити паузи для 
очищення кошика для трави,  
що допоможе швидше обробляти 
великі за площею газони.

Комфортне сидіння водія для 
зручного положення тіла 
 
Просторе місце для сидіння та ніг 

Електромагнітна муфта ножа для 
зручного підключення косильного 
робочого органа
 
1-педальний рушійний привід із 
запатентованим перемиканням 
руху вперед і назад

Косильний механізм із практичним 
боковим викидом
 
Великі профільні шини  
не пошкоджують газон  
і мають кращу тягу
 
7-ступеневий механізм 
регулювання висоти  
скошування із  
пружинним підсиленням

02

03

04

05

06

07

01

95/110 см прибл. до 
8000 м2

06

07

04
01

02

03

05

MT 4112 S
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СЕРІЯ T5

ЗАХОПЛЮЮЧА 
ДОСКОНАЛІСТЬ.

Догляд за газоном приносить ще більше задоволення: 
трактори-косарки якнайкраще поєднують надійну якість 
та інноваційні технології. Про це свідчить не лише відмінна 
продуктивність косіння, а й наявність різноманітних функцій, 
що забезпечують захопливий комфорт під час руху та 
керування трактором. А завдяки спортивному дизайну 
трактори-косарки серії T5 і після роботи мають привабливий 
вигляд. 

Особливості серії T5:

n висока продуктивність косіння

n якісне скошування, вдосконалена ергономіка

n дивовижний комфорт пересування

n з 1- або 2-циліндровим двигуном
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Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

MT 5097 95 см B&S серії 3130 PowerBuilt OHV Гідростатичний привід

MT 5097 Z 95 см B&S серії 7160 Intek OHV (2-циліндровий) Гідростатичний привід

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 74.

СЕРІЯ T5

КОМФОРТ, ЩО ЗАХОПЛЮЄ.

Серія T5 доводить, що трактори-косарки найвищого 
класу можуть бути комфортними та потужними. 
Займіть місце на зручному сидінні, яке легко 
регулюється практично під будь-який зріст. 
Поверніть ключ запалювання для запуску двигуна. 
Усе потрібне розташовано під рукою: перемикання 
руху вперед і назад на кермі, механізм регулювання 
висоти очищення, муфта ножа та важіль для 
зручного спустошення корзини від трави. Крім 
цього, керування за допомогою однієї педалі та 
пряме управління забезпечують додатковий 
комфорт під час руху, маневрування та косіння. 
Модель MT 5097 Z додатково обладнано 
надзвичайно потужним 2-циліндровим двигуном.
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05

03

01

07

06

02

04 ДОДАТКОВЕ 
ПРИЛАДДЯ

НА СТОР. 75

Косильний механізм із 
2 ножами та шириною 
95 см має розташовані під 
нахилом ножі, забезпечує 
охайний і гарний малю-
нок на газоні. Косильний 
механізм демонтується 
без використання 
інструменту.

Інноваційна система 
перемикання руху 
вперед і назад зручно 
розташована біля керма 
зліва.

Система захвату, що 
знаходиться з обох боків 
косильного механізму, 
підхоплює траву навіть 
на краях газону та 
направляє її до ножів.

Кошик для трави у 
формі ковша очищується 
дуже просто й без 
зусиль: за допомогою 
важеля, який зручно 
розташований під правою 
рукою.

Пружинне сидіння водія 
регулюється під будь-який зріст 
без використання додаткових 
інструментів

Кошик для трави об’ємом 250 л 
легко очищується із сидіння водія 
за допомогою великого важеля

Косильний механізм із 2 ножами 
із системою захвату для точного 
обкошування країв газону

Великі профільні шини 
не пошкоджують газон 
і забезпечують кращу тягу

Міцна рама зі стабільним 
бампером по периметру, серійно 
обладнана причіпним гачком

Запатентований  
1-педальний  
рушійний привід із 
гідростатичною  
передачею 

Електромагнітна  
муфта ножа

02

03

04

05

06

07

01

MT 5097 Z

95 см прибл. до 
6000 м2
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СЕРІЯ T6

РЕКОРДНА ШИРИНА 
КОСІННЯ. 

Найвищий клас тракторів-косарок VIKING забезпечує 
ідеальний зріз. Інноваційний синхронний косильний робочий 
орган створює вражаючий малюнок на газоні. При цьому 
збережено компактні розміри та маневреність трактора-
косарки. Відмінні ходові характеристики серії T6, зручне 
управління, комфортне сидіння та широкий вибір додаткового 
приладдя задовольнять вимоги найвибагливіших користувачів. 
Навіть шкода, що завдяки ширині скошування 125 см газон 
викошується так швидко. Добре, що завдяки спортивному 
дизайну моделі T6 притягують погляди, навіть не рухаючись.

Особливості серії T6:

n надзвичайна продуктивність косіння

n ширина скошування до 125 см

n найвищий комфорт під час пересування та керування

n різноманітні варіанти оснащення
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СЕРІЯ T6

ТОЧНІСТЬ У КОЖНОМУ 

ЕЛЕМЕНТІ.

Косарки-трактори серії T6 відзначаються високим 
рівнем комфорту, спортивним дизайном і технічними 
інноваціями, наприклад, синхронізований косильний 
механізм. Висока частота обертання ножа забезпечує 
чудовий малюнок на газоні за будь-яких умов. 
Надзвичайно місткий кошик для трави дуже зручно 
очищується безпосередньо із сидіння водія. Важіль 
перемикання руху вперед і назад, ергономічний  
кокпіт, зменшене коло повороту та чудові ходові 
характеристики подарують Вам абсолютно новий 
досвід косіння газону – повний контроль руху та 
зручне керування.

Модель Ширина скошування Тип двигуна Оснащення

MT 6112 C 110 см B&S серії 4175 Intek OHV Гідростатичний привід

MT 6127 ZL 125 см B&S серії 8240 Intek OHV (2-циліндровий) Гідростатичний привід

 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 74.
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02

09
01

03

08

04
06

05

07

10

ДОДАТКОВЕ 
ПРИЛАДДЯ

НА СТОР. 75

LCD-дисплей 
відображає 
такі функції: 
робочий час, 
напругу батареї, 
експлуатаційну 
готовність кошика 
для трави, рівень 
заповнення 
бензобака, 
підключення 
косильного 
механізму,  
круїз-контроль.

Синхронізований косильний 
робочий орган: завдяки син-
хронному обертанню ножів, розта-
шованих під кутом 90°, оптимізу-
ється подача скошеної трави до 
викидного каналу, а також створю-
ється гарний малюнок на газоні. 

Зручне  
керування: 
низька посадка, 
достатній 
простір для ніг, 
регульоване 
сидіння, зручне 
заправлення 
пальним, 
а також педаль 
газу й гальма 
забезпечують 
приємну й легку 
роботу.

Приборна панель із LCD-
дисплеєм і круїз-контролем

1-педальний привід із 
запатентованим перемиканням 
руху вперед і назад

Потужний 2-циліндровий 
двигун OHV

Міцна рама із стійким бампером 
по периметру 

Синхронізований косильний 
механізм із шириною 
скошування 125 см і системою 
захвату для точного косіння

Спеціальні великі профільні 
шини не пошкоджують газон 
і забезпечують кращу тягу

Великий кошик для трави 
об’ємом 350 л 

Важіль для зручного  
очищення кошика для  
трави

Сидіння водія із  
пружинним підсиленням 
регулюється практично під 
будь-який зріст

Електромагнітна  
муфта ножа

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

MT 6127 ZL

110/125 см прибл. до 
10 000 м2
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Модель MR 4082

Площа газону (м2) до 4000

Ширина скошування (см) 80

Тип двигуна
B&S серії 3130  
PowerBuilt OHV

Номінальна потужність при 
робочій частоті обертання

6,5 кВт/8,8 к.с. 
2700 об./хв.

Висота скошування (мм) 35–90

Кошик для трави (л) 250

Вага (кг) 196

Габарити (Д/Ш/В) (см) 213 x 90 x 118

Передача гідростатична

Привід плавний

Передні колеса (дюйми) 13 x 5,00-6

Задні колеса (дюйми) 16 x 6,50-8

Функція мульчування o

Артикул 6140 200 0002

MT 4097 SX MT 4112 S

до 6000 до 8000

95 110

B&S серії 3130  
PowerBuilt OHV

B&S серії 4175  
Intek OHV

7,2 кВт/9,8 к.с.
3100 об./хв.

9,4 кВт/12,8 к.с.
2800 об./хв.

35–90 35–90

– –

197 209

187 x 116 x 116 191 x 132 x 116

гідростатична гідростатична

плавний плавний

15 x 6,00-6 15 x 6,00-6

18 x 8,50-8 18 x 8,50-8

o o

6165 200 0005 6165 200 0006

Модель MT 5097 MT 5097 Z MT 6112 C MT 6127 ZL

Площа газону (м2) до 6000 до 6000 до 8000 до 10 000

Ширина скошування (см) 95 95 110 125

Тип двигуна
B&S серії 3130  
PowerBuilt OHV

B&S серії 7160 
 Intek OHV (2-циліндровий)

B&S серії 4175  
Intek OHV

B&S серії 8240 Intek  
OHV (2-циліндровий)

Номінальна потужність при 
робочій частоті обертання

6,5 кВт/8,8 к.с.
2750 об./хв.

8,7 кВт/11,8 к.с.
2750 об./хв.

8,7 кВт/11,8 к.с.
2550 об./хв.

14,7 кВт/20,0 к.с.
3000 об./хв.

Висота скошування (мм) 30–100 30–100 30–100 30–110

Кошик для трави (л) 250 250 350 350

Вага (кг) 228 236 247 269

Габарити (Д/Ш/В) (см) 242 x 101 x 116 242 x 101 x 116 260 x 117 x 116 260 x 132 x 118

Передача гідростатична гідростатична гідростатична гідростатична

Привід плавний плавний плавний плавний

Регулювальник швидкості – – – n

LCD-дисплей – – n n 

Передні колеса (дюйми) 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 16 x 7,50-8

Задні колеса (дюйми) 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 20 x 10,00-8

Функція мульчування o o o o 

Артикул 6160 200 0012 6160 200 0014 6170 200 0014 6170 200 0016

 

Огляд косарок-
тракторів

прибл. до 4000 м2

прибл. до 6000 м2

прибл. до 8000 м2

прибл. до 10 000 м2

Berger_VIK-Katalog_2016_UK_Teil2.indd   74 24.11.15   04:30



75

Чохол
AAH 300

Дефлектор
ADF 500

Ланцюги проти ковзання 18“
ASK 018

Акумулятор для зимового періоду
AAW 012

Причеп
PICK UP 300 

Комплект для мульчування
AMK 097

Садовий ролик 
AGW 098

Навісний набір зі щитом для 
очищення території від снігу

Пояснення n = серійно    C = комфорт (потужніший двигун) B&S = Briggs&Stratton 
 o = установлюється додатково L = оснащення класу «люкс» (як-от регулювальник швидкості)
 – =  не встановлюється додатково S = боковий викид 
   X = економічна модель
   Z = 2 циліндри

Назва Артикул 

Чохол AAH 200 6907 900 3505 o o o – – – –

Чохол AAH 300 6907 700 2100 – – – o o o o

Причеп, 150 л PICK UP 300 6907 730 5002 o o o o o o o

Зарядний пристрій ACB 010 6907 430 2500 o o o o o o o

Комплект для мульчування, 80 см AMK 082 6907 007 1023 o – – – – – –

Комплект для мульчування, 95 см AMK 097 6907 007 1026 – – – o o – –

Комплект для мульчування, 95 см AMK 097 S 6907 007 1011 – o – – – – –

Комплект для мульчування, 110 см AMK 112 S 6907 007 1013 – – o – – – –

Комплект для мульчування, 110 см + 125 см AMK 127 6907 007 1031 – – – – – o o

Садовий ролик AGW 098 6907 760 3600 o o o o o o o

Дефлектор ADF 400 6907 760 6925 o – – – – – –

Дефлектор ADF 500 6907 760 6930 – – – o o o o

Снігоочисний набір 6907 200 0002 – o1 o o o o o

Обмежувальні колеса2 ATR 100 6907 007 1035 – – – – – – –

Ланцюги проти ковзання 18“ ASK 018 6907 730 3431 – o o o o o –

Ланцюги проти ковзання 20“ ASK 020 6907 730 3436 – – – – – – o

Зарядний пристрій із функцією діагностики ADL 012 6907 430 2506 o o o o o o o

Бампер3 AST 062 6907 760 7300 – o – – – – –

Акумулятор для зимового періоду AAW 012 6907 400 1100 o o o o o o o

Насос для відкачування бензину APO 030 0000 647 0201 o o o o o o o

 
Інформацію про вплив усіх приладів VIKING на довкілля див. на стор. 107. 

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ
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1  Для монтажу снігоочисного набору в моделі MT 4097 SX  
необхідний бампер AST 062.

2 Для снігоочисного набору
3  У всіх моделях, крім MT 4097 SX, бампер установлюється серійно

Огляд косарок- 
тракторів
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ЕЛЕКТРИЧНІ ТА БЕНЗИНОВІ  
АЕРАТОРИ

СВІЖЕ РІШЕННЯ 
ДЛЯ ВАШОГО  
ГАЗОНУ. 

Аератор VIKING подбає, щоб Ваш газон отримав усе потрібне: 
повітря, воду та поживний матеріал для росту щільної та 
рясної зелені. Під час аерації з газону видаляються бур’ян, 
мох, стара подрібнена трава. Дерен надрізається вертикально 
для покращення циркуляції повітря та подачі поживного 
матеріалу й води до коренів.

Аератори для газонів
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ЕЛЕКТРИЧНІ ТА БЕНЗИНОВІ АЕРАТОРИ

ОЗДОРОВЛЕННЯ ВАШОГО 

ГАЗОНУ.

Аератори VIKING для газонів ефективно видаляють 
мох, дерен, стару подрібнену траву та бур’ян. Завдяки 
цьому ґрунт отримує більше повітря, а коріння краще 
всмоктує воду та поживний матеріал. Практичний 
барашковий гвинт дає змогу, не нагинаючись, 
налаштувати на ручці керування робочу глибину. 
Аератори і з бензиновим, і з електричним двигуном 
дуже маневрені завдяки колесам на подвійних 
шарикопідшипниках. Підключення ножів здійснюється 
надзвичайно просто – важелем, що розташований 
біля ручки керування. Оскільки ручка складається, 
аератор не займе багато місця під час зберігання та 
транспортування. Додатково можна замовити кошик 
AFK 050 об’ємом 50 л для збирання подрібненої трави.

LE 540

з кошиком

AFK 050 

Додаткове приладдя Артикул Опис

AFK 050 6910 700 9600 Кошик об’ємом 50 л, підходить для моделей LE 540, LB 540

APO 030 0000 647 0201 Насос для відкачування бензину, підходить для всіх бензинових моделей

SC = SmartChoke, HS = запуск на ручці, ES = електростартер, MS = автоматичне вимкнення двигуна, OHV = верхнє розташування клапанів

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВПЛИВ УСІХ ПРИЛАДІВ VIKING НА ДОВКІЛЛЯ ДИВ. НА СТОР. 107.

Модель Артикул Тип двигуна 
Робоча  
ширина

Вага Зона робочої глибини Запуск/зупинення

LE 540 6290 011 5600 Електродвигун потужністю 1600 Вт 38 см 27 кг 25 мм, 6 положень налаштування ES/MS

LB 540 6290 011 3101 Kohler серії XT675 OHV SC 38 см 33 кг 25 мм, 6 положень налаштування HS/MS
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Відеоролик  
«Обробка газону аератором» 
дивіться тут: www.stihl.ua/viking-scarifying

Запатентована 
система налаштування 
глибини аерації: 
зручний великий 
регулятор дає 
змогу одним рухом 
налаштувати потрібну 
робочу глибину.

Гостро: сім фіксованих подвійних лез забезпечують 
ефективне та дбайливе розпушування Вашого газону. 
Глибина аерації регулюється в діапазоні до 25 мм та має 
6 положень.

М’яка ручка

Важіль підключення 
ножового механізму 
аератора

Регулятор налаштування 
глибини аерації
   
Фіксатори для складання 
ручки

Потужний бензиновий  
OHV-двигун Kohler із 
системою легкого запуску

Ручка для 
транспортування

Колеса на подвійних 
шарикопідшипниках

Міцний полімерний 
корпус

Ножовий механізм 
аератора із 7 подвійними 
лезами

Зміцнений клапан 
дефлектора з гумовим 
бризковиком

Регульований тримач 
пускового тросу

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

LB 540

Аератори  
для газонів
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САДОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ

ГОСТРІ Й 
НАДПОТУЖНІ.

Потужні садові подрібнювачі VIKING швидко переробляють усі 
органічні садові відходи: рослини, обрізки дерев і живоплоту. 
При цьому різальна система VIKING суттєво зменшує об’єм 
подрібненого матеріалу. Садові подрібнювачі впораються 
з усім: від твердої деревини до м’якого органічного матеріалу, 
квітів, трави та листя. 

Садові подрібнювачі
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ПОДРІБНЕННЯ: подрібнення гіллястих і м’яких садових відходів 
звільняє місце. Подрібнений матеріал – це чудова сировина для мульчування та 
компосту, що допоможе саду розквітати знову й знову.

ПРИГОТУВАННЯ КОМПОСТУ: правильно приготовлений 
компост із подрібненого матеріалу містить саме ті поживні речовини, які потрібні 
садовим рослинам для росту. Дотримуючись певних правил, компост можна 
виготовляти самостійно й використовувати його у своєму саду. 

ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО: самостійно виготовлений компост –  
це традиційне натуральне добриво, що використовується з давніх часів. 
Свіжий подрібнений матеріал використовується для мульчування: він покращує 
структуру ґрунту та захищає його від пересихання.

1.  ЯКИЙ МАТЕРІАЛ І В ЯКОМУ ОБСЯЗІ ВИ ПЛАНУЄТЕ  
ПЕРЕРОБЛЯТИ?

У табличці справа зображено відповідні типи садових подрібнювачів для різних об’ємів роботи. 
До того ж, важливу роль відіграє тип матеріалу для подрібнення. 

2.  ЧИ Є ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ДОПУСТИМОГО РІВНЯ ШУМУ?

Тоді в першу чергу рекомендуємо скористатися електричними садовими подрібнювачами GE 135 L і GE 140 L, 
які працюють майже безшумно. Взагалі, усі садові подрібнювачі VIKING із електричним двигуном малошумні.

3. ЧИ Є ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ? 

Якщо так, виберіть варіант серед великої кількості моделей з електричним двигуном. Якщо ж ні, варто  
підібрати прилад із бензиновим двигуном. Праворуч Ви знайдете поради з вибору моделі.

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ.

НАВОДИМО ЛАД У САДОЧКУ.
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ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ  

ПОДРІБНЮВАЧ?

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ.

НАВОДИМО ЛАД У САДОЧКУ.

Скорочення

OHV  =   верхнє розташування 
клапанів

B&S  =  Briggs&Stratton

RS  =  ReadyStart

Якщо не вказано інше, дані про 
вагу відповідають вазі нетто 
приладу, що не включає вагу 
палива (бензину, мастила) або 
кабелю.

Пояснення символів

o  =  установлюється додатково

n  =  серійно

–  =   не встановлюється 
додатково 

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ УСЕ ПРО ПОДРІБНЕННЯ: 
Практичний  
довідник із  
порадами щодо 
подрібнення, 
зменшення 
обсягу відходів 
і перетворення їх 
на цінний матеріал. 
Отримайте 
безкоштовно 
в офіційного дилера 
VIKING!

Твердий матеріал для подрібнення Змішаний матеріал для подрібнення

Змішаний матеріал для подрібнення 
містить, наприклад, квіти, рештки 
овочів і фруктів, а також листя та 
тоненькі гілки. 

Твердим матеріалом для 
подрібнення вважаються 
гілки, хмиз і гіллясті 
обрізки живоплоту.

Вибір садового  
подрібнювача

GB 460

GB 460 С

GE 140 L

GE 105GE 103

GE 150

GE 250 GE 355

GB 370 S

GE 135 L
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Подрібнений матеріал є 
оптимальною сировиною 
для приготування 
компосту.

Завдяки новому 
механізму складання 
модель подрібнювача 
GE 140 L дуже просто 
скласти для компактного 
зберігання, опустивши його 
в контейнер.  

ТРІСКИ БЕЗ ТРІСКУ:
ПОДРІБНЮВАЧІ  
З КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ МУЛЬЧІ.

Тихо, спокійно, але ефективно працюють електричні садові 
подрібнювачі GE 135 L і GE 140 L, переробляючи хмиз діа-
метром до 40 мм. Гілки повільно проходять крізь ріжучий 
механізм, оптимально подрібнюються та потрапляють без-
посередньо у великий контейнер об’ємом 60 л.  
Ось так легко наводимо лад у садочку.

GE 140 L

Самовтягування крізь 
ріжучий механізм: зручне 
подрібнення хмизу діаметром 
до 40 мм, автоматичний 
реверсний хід у випадку 
заклинювання

Отвір у формі трилисника 
для легкого наповнення

Потужний електричний 
двигун (2500 Вт)

Вбудований прозорий 
резервуар для мульчі, 
об’ємом 60 л 
    
Широка ходова частина 
для забезпечення високої 
стійкості 

01

02

03

04

05

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 94.

Модель Потужність Макс. товщина гілок Ø

GE 135 L 2300 Вт до 35 мм

GE 140 L 2500 Вт до 40 мм

Відеоролик «Механізм 
складання подрібнювача  
у контейнер» 
дивіться тут: www.stihl.ua/viking-ge-140-l

Садові  
подрібнювачі
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СІЧЕМО ВСЕ, ДРІБНО ТА 

ШВИДКО: ЕЛЕКТРИЧНІ САДОВІ 

ПОДРІБНЮВАЧІ З РІЖУЧИМ 

МЕХАНІЗМОМ.

Електричні садові подрібнювачі GE 103 та GE 105 
подрібнюють якнайтонше: як хмиз, так і м’який матеріал, 
наприклад, листя й інші рослинні залишки. На вибір 
пропонується два завантажувальні отвори: для твердих 
гілок і м’якого або змішаного матеріалу для подрібнення.

Ножовий механізм 
Multi-Cut 103 ретельно 
подрібнює гілки та м’який 
зелений матеріал.

Універсально: гілки 
подаються в подрібнювач 
через запатентований 
отвір у формі трилисника, 
а м’який матеріал – крізь 
широке прямокутне 
відділення.

Потужний електродвигун, 
із захистом від 
перенавантаження

Широка ходова частина 
для забезпечення стійкості, 
великі колеса для зручного 
транспортування

Захисне блокування 
через електромеханічне 
фіксування за допомогою 
двох поворотних ручок для 
додаткової безпеки

Ножова система Multi-Cut 103:  
багатозубчастий диск, 
крильчатий ніж і ніж для 
подрібнення

01

02

03

04

Модель Потужність Макс. товщина гілок Ø

GE 103 1800 Вт до 30 мм

GE 105 2200 Вт до 35 мм

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОР. 94.

04

03

02

01

GE 105

Садові  
подрібнювачі
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ПОДРІБНЕННЯ НА ТРІСКИ: 

ПОДРІБНЮВАЧ ДЛЯ ГІЛЛЯСТОГО 

МАТЕРІАЛУ.

За допомогою потужного двигуна та спеціальної системи 
ножів модель GE 150 переробляє товсті гілки та перетворює 
їх на невелику купку трісок. Коротка похила воронка 
й отвір у формі трилисника забезпечують просте та зручне 
завантаження матеріалу.

Завдяки запатентованій 
ножовій системі типу 
«сендвіч» матеріал для 
подрібнення повільно та 
без віддачі втягується 
всередину й оптимально 
подрібнюється.

Коротка малошумна 
завантажувальна 
воронка з отвором 
у формі трилисника.

Коротка воронка – легке 
заповнення 

Ножовий механізм  
Мulti-Cut 150 із Z-подібним 
розміщенням: малошумний 
дисковий ніж конструкції 
«сендвіч» із поворотними 
ріжучими ножами

Електромеханічне захисне 
блокування ножів за 
допомогою великих 
поворотних ручок для 
додаткової безпеки

Великі колеса та широка 
ходова частина для 
забезпечення стійкості та 
зручного транспортування

Потужний двигун

Інноваційний перемикач 
із плівково-контактною 
панеллю керування

01

02

03

04

05

06

GE 150

Модель Потужність Макс. товщина гілок Ø

GE 150 2500 Вт до 35 мм

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 94.

Садові  
подрібнювачі
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ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ 

РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ: 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ 

САДОВИЙ ПОДРІБНЮВАЧ.

Цей подрібнювач з великим апетитом поглинає силу-
силенну товстого та розгалуженого гілля, а також м’який 
матеріал, наприклад, залишки рослин, листя, траву.

За допомогою комплекту 
Set 150 заміна воронки та 
ножового механізму  
в садовому подрібнювачі 
GE 250 дає змогу швидко 
та якісно переробляти 
більшу кількість матеріалу.

Запатентована технологія 
різання: ножова система 
Multi-Cut 250 переробляє 
великі об’єми рослинних 
залишків і гілок діаметром 
до 30 мм.

Велика завантажувальна 
воронка зі звукоізоляцією 
для малошумної роботи

Інноваційний перемикач 
із плівково-контактною 
панеллю керування 

Потужний двигун змінного 
струму 

Великі колеса та широка 
ходова частина для 
забезпечення стійкості та 
зручного транспортування

Електромеханічне захисне 
блокування ножа великими 
поворотними ручками для 
додаткової безпеки

Multi-Cut 250: малошумний 
дисковий ніж типу «сендвіч» 
із двосторонніми ножами, 
долотоподібними ножами 
та ножем для первісного 
подрібнення. Самовтягування 
без віддачі.

01

02

03

04

05

06

GE 250

Модель Потужність Макс. товщина гілок Ø

GE 250 2500 Вт до 30 мм

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОР. 94.

Садові  
подрібнювачі
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ВПОРАЄТЬСЯ З М’ЯКИМ 

І ТВЕРДИМ МАТЕРІАЛОМ: 

КОМБІНОВАНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ 

З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ.

Потужний комбінований подрібнювач GE 355 легко 
заповнюється завдяки великій завантажувальній воронці, 
розташованій на оптимальній робочій висоті. Товсте гілля 
або м’який матеріал? Не має значення: запатентована 
технологія реверсивного обертання лез BRS і потужна 
різальна система Multi-Cut 355 однаково легко 
переробляють будь-який матеріал.

Рух ножа проти годинни- 
кової стрілки: спеціальні 
ножі подрібнюють рослинні 
залишки на подрібнену масу.

Рух ножа за годинни-
ковою стрілкою: гострі 
ножі подрібнюють гілки на 
дерев’яну стружку.

GE 355

Довга похила 
завантажувальна воронка 
з надзвичайно великою 
завантажувальною частиною 
воронки для зручного 
заповнення, оптимізований 
бризковик

Алюмінієва камера: надійна 
й міцна. Для додаткового 
захисту під час обробки 
товстих або твердих гілок

Висока пропускна здатність 
і швидка обробка великої 
кількості об’ємного матеріалу

Стійка опорна конструкція 
та великі колеса

Потужний двигун змінного 
струму

Вбудована ручка для 
транспортування

01

02

03

04

05

06

Модель Потужність Макс. товщина гілок Ø

GE 355 2500 Вт до 35 мм

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 94.
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СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГІЛЛЯСТОГО 

МАТЕРІАЛУ: ПОТУЖНИЙ 

БЕНЗИНОВИЙ ПОДРІБНЮВАЧ 

ДЛЯ МОБІЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ. 

Якщо необхідно переробити дійсно товсте гілля, садовий 
подрібнювач GB 370 S пропонує до Ваших послуг особливо 
потужний бензиновий двигун із широкою ходовою частиною. 
Ножова гарнітура Multi-Cut 370 з легкістю переробить гілки 
товщиною до 45 мм. Ідеально підходить для використання на 
великих ділянках і в садках, де немає підключення до 
електромережі. 

Set 300 – комплект 
для переобладнання 
подрібнювачів: пряма 
воронка з лезами  
Multi-Cut 350, яка підходить 
для моделі GB 370 S. 

Надпотужний 4-тактний 
OHV-двигун із системою 
легкого запуску та верхнім 
розташуванням клапанів 
працює плавно й забезпечує 
високу ефективність роботи

Широка ходова частина 
з великими колесами для 
зручного транспортування та 
високої стійкості

Ножова система GB 370 S:  
Ножова гарнітура  
Multi-Cut 370 надзвичайно 
потужна та має два 
двосторонні ножі 
й центральний металічний 
конус. Дисковий ніж 
забезпечує оптимальне 
самовтягування гілок 
діаметром до 45 мм

Похила завантажувальна 
воронка для зручного 
наповнення із 
самовтягуванням

01

02

03

04

GB 370 S

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верхнє розташування клапанів 

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 94.

Модель Тип двигуна Макс. товщина гілок Ø

GB 370 S B&S серії 850 PRO OHV RS  до 45 мм
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М’який  
матеріал

Твердий 
матеріал

06

07

08

02

01

04

03

05

GB 460 С

Двокамерна система для 
окремого подрібнення м’якого та 
твердого матеріалу. 

Пряма воронка з дуже 
великим отвором для зручного 
завантаження м’якого 
матеріалу. Для подрібнення гілля 
є завантажувальна воронка для 
хмизу, що відкидається назад.

ПОДВІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ: 

ПОТУЖНІ БЕНЗИНОВІ 

ПОДРІБНЮВАЧІ З ОКРЕМИМИ 

КАМЕРАМИ. 

Універсальні подрібнювачі GB 460 і GB 460 C з бензиновим 
двигуном переробляють усе: м’який матеріал, хмиз і гілки 
товщиною до 75 мм. Зручне заповнення забезпечують два 
окремі отвори, необхідну продуктивність – малошумні й 
потужні бензинові двигуни.

Надзвичайно велика 
завантажувальна частина 
воронки із вбудованим 
бризковиком

Відкидна завантажувальна 
камера для гілок

Запатентований аварійний 
вимикач із блокуванням 
«один клік/один оберт»

Ножова система  
Multi-Cut 450 з інноваційною 
«двокамерною системою»

Великі пневматичні 
шини для зручності 
транспортування

Спеціальний викидний 
отвір із бризковиком точно 
спрямовує подрібнений 
матеріал у ємність

Потужні двигуни 
з технологією OHV
 
Додаткове відділення для 
інструментів 

01

02

03

04

05

06

07

08

 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верхнє розташування клапанів 

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСОРТИМЕНТ НА СТОРІНЦІ 94.

Модель Тип двигуна Макс. товщина гілок Ø

GB 460 B&S серії 850 PRO OHV RS до 60 мм

GB 460 С B&S серії 3115 PowerBuilt OHV до 75 мм

Садові  
подрібнювачі
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ОГЛЯД УСІХ САДОВИХ ПОДРІБНЮВАЧІВ.

За допомогою цієї таблиці можна ще раз порівняти характеристики всіх садових подрібнювачів VIKING. Також тут наведено 
дані про додаткове приладдя для кожного садового подрібнювача. Якщо ж у Вас виникнуть інші запитання, звертайтеся до 
офіційного дилера VIKING; він охоче проконсультує Вас.

Модель GE 135 L GE 140 L GE 103 GE 105

Номінальна напруга 230 В~   230 В~ 230 В~ 230 В~

Потужність (Вт) 2300 2500 1800 2200

Частота обертів (об./хв.) 40 40 2800 2800

Макс. товщина гілок Ø (мм) до 35 до 40 до 30 до 35

Висота (см) 96 96 97 97

Вага (кг) 23 23 17 19

Ріжучий інструмент Ріжучий валок Ріжучий валок Multi-Cut 103 Multi-Cut 103

Корпус Полімер Полімер Полімер Полімер

Артикул 6013 011 1106 6013 011 1116 6007 011 1169 6007 011 1174

Інформацію про вплив усіх приладів VIKING на довкілля див. на стор. 107. 

Відеоролик «Використання 
подрібненого матеріалу»  
дивіться тут: www.stihl.ua/viking-shredding
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Модель GB 370 S GB 460 GB 460 С

Тип двигуна
B&S серії 850 PRO  

OHV RS
B&S серії 850 PRO  

OHV RS
B&S серії 3115  
PowerBuilt OHV

Номінальна потужність при 
робочій частоті обертання

3,3 кВт/4,5 к.с. 
3000 об./хв.

3,3 кВт/4,5 к.с. 
3000 об./хв.

5,8 кВт/7,9 к.с. 
2800 об./хв.

Макс. товщина гілок Ø (мм) до 45 до 60 до 75

Висота (см) 140 137 137

Вага (кг) 45 60 78

Ріжучий інструмент Multi-Cut 370 Multi-Cut 450 Multi-Cut 450

Корпус Полімер/метал Полімер/метал Полімер/метал

Артикул 6001 200 0005 6012 200 0006 6012 200 0007

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верхнє розташування клапанів

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Модель GE 150 GE 250 GE 355

Номінальна напруга 230 В~ 230 В~ 230 В~

Потужність (Вт) 2500 2500 2500

Частота обертів (об./хв.) 2800 2800 2750

Макс. товщина гілок Ø (мм) до 35 до 30 до 35

Висота (см) 114 143 141

Вага (кг) 26 28 30

Ріжучий інструмент Multi-Cut 150 Multi-Cut 250 Multi-Cut 355

Корпус Полімер Полімер Полімер

Артикул 6008 011 1105 6008 011 1015 6011 011 1005

Резервуар для мілкої 
стружки AHB 050

Назва Артикул 

Похила воронка із системою ножів Multi-Cut 150 Set 150 6903 007 1012 – – – o – –

Пряма воронка із системою ножів Multi-Cut 350 Set 300 6903 007 1006 – – – – – o

Окремий резервуар для мілкої стружки об’ємом 50 л AHB 050 6903 760 2545 o o o o o o

G
E 2

50

G
E 1

50

G
E 1

05

G
E 1

03

G
E 3

55

Огляд садових  
подрібнювачів

G
B 3

70
 S
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КУЛЬТИВАТОРИ

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ 
ҐРУНТУ.

Скопування, розпушування, сапання, культивування – непрості 
завдання. Та з будь-яким культиватором VIKING Ви зможете 
обробляти цілі поля у швидкому темпі. Усі культиватори 
VIKING особливо ергономічні в користуванні, дуже зручні 
в керуванні та вимагають від Вас небагато зусиль. Усі функції 
перевірено професіоналами та непрофесіоналами, пройдено 
відповідні випробування й отримано заслужене визнання. 
Культиватори VIKING: з ними обробка ґрунту здійснюється 
значно легше та якісніше. 

Культиватори
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ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ 

РОБОТИ НА ВУЗЬКИХ ДІЛЯНКАХ.

Культиватори HB 445 і HB 445 R із передачею заднього ходу 
чудово маневрують на вузьких ділянках. Бездоганний дизайн 
ручки: ергономічна ручка керування регулюється по висоті 
за допомогою центрального механізму відповідно до будь-
якого зросту користувача. Подача палива зручно 
регулюється великим пальцем. Ходова частина приводиться 
в дію рукою або ногою; гальмівна шпора легкодоступна та 
має три положення регулювання висоти. Практичне 
додаткове приладдя, а також різні значення робочої ширини 
(від 25 до 60 см) забезпечують застосування за 
різноманітних умов.

Економія місця 
під час зберігання: 
для компактного 
зберігання та 
транспортування у 
всіх культиваторах 
VIKING ручка 
легко відкидається 
назад.

Важіль перемикання 
передач переднього та 
заднього ходу

Просте керування важелем 
газу – керування можна 
здійснювати одним пальцем

Налаштування ручки 
керування за висотою,  
вліво та вправо, а також її 
складання за допомогою 
зручного фіксатора 

Гальмівна шпора з великим 
кутом повороту, три 
положення налаштування 
глибини та фіксатор

Стійка ходова частина,  
із оптимальним положення 
для транспортування.

Захисні диски для роботи на 
міжряддях легко знімаються

Гвинтоподібні сапи з 
оптимізованою послідовністю 
заглиблення у ґрунт, розбірний 
комплект фрез із можливістю  
збільшення по ширині

Захисні накладки з 
надміцного пластику

01

02

03

04

05

06

07

08

HB 445 R

Модель Тип двигуна Робоча ширина Привід

HB 445 B&S серії 450 E OHV 45 см 1 вперед

HB 445 R B&S серії 450 E OHV 45 см 1 вперед, 1 назад

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнє розташування клапанів

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ І ШИРОКИЙ ВИБІР  
ДОДАТКОВОГО ПРИЛАДДЯ ДИВ. НА СТОР. 101.

45 см

Культиватори

02
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ОПТИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ 

ВЕЛИКИХ ДІЛЯНОК.

Культиватори успішно себе зарекомендували на великих 
ділянках: моделі HB 560 із робочою шириною 60 см і HB 585 
із робочою шириною 85 см, які також обладнано потужними 
двигунами Kohler, дають змогу обробляти цілі поля, великі 
клумби та маленькі ниви у швидкому темпі. Потужна 
антивібраційна система відчутно зменшує навантаження 
на м’язи та суглоби користувача. Завдяки високоякісним 
деталям, а також міцній конструкції кріплення гальмівної 
шпори, ходової частини та додаткового приладдя, потужні 
культиватори Viking служитимуть Вам довго й надійно.

Просте керування важелем 
газу – керування можна 
здійснювати одним пальцем

Потужний двигун OHV  
з низьким рівнем шуму  
(верхнє розташування  
клапанів) і системою легкого 
запуску

Міцні фрези спеціальної форми 
із запатентованим приводом

Диски для захисту рослин, 
легко знімаються

Гальмівна шпора з великим 
кутом повороту, три положення 
налаштування глибини та 
фіксатор

Міцний, стабільний корпус 
із захисними накладками 
з ударостійкого пластику 

Стійка ходова частина 
з оптимальним положенням для 
транспортування

Налаштування ручки 
керування за висотою, вліво та 
вправо, а також її складання за 
допомогою зручного фіксатора

Важіль перемикання передач 
переднього та заднього ходу

01

02
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04
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06
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08

09

HB 585

Збільшена продуктив-
ність завдяки високій 
потужності двигуна та 
спеціально розробленій 
формі фрез з оптимізова-
ною послідовністю загли-
блення у ґрунт.

Центральний механізм 
налаштування 
оптимального робочого 
положення ручки за 
висотою, вліво та вправо 
відповідно до будь-якого 
зросту, легка та зручна 
фіксація однією рукою.

Модель Тип двигуна Робоча ширина Привід

HB 560 Kohler серії XT675 OHV SC 60 см 1 вперед, 1 назад

HB 585 Kohler серії XT675 OHV SC 85 см 1 вперед, 1 назад

OHV = верхнє розташування клапанів, SC = SmartChoke

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АСОРТИМЕНТ І ШИРОКИЙ ВИБІР  
ДОДАТКОВОГО ПРИЛАДДЯ ДИВ. НА СТОР. 101.

60/85 см

Культиватори
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ОСОБЛИВО ПОТУЖНИЙ:

ВРАЖАЮЧИЙ HB 685.

Тепер легко обробляти навіть важкий ґрунт: у цьому 
допоможе оновлений культиватор HB 685, потужність якого 
збільшено на 20 відсотків. Щоб забезпечити можливість 
перенесення значної потужності, у трансмісії було 
підсилено ремені та шестерні, установлено додаткові 
підшипники. Антивібраційна система, а також ергономічно 
виконана ручка керування з регулюванням по висоті 
забезпечують і тут новий рівень комфорту під час роботи. 
Завдяки широкому асортименту додаткового приладдя 
модель HB 685 підходить для різних видів діяльності.

HB 685

Важіль перемикання 
передач переднього та 
заднього ходу

Просте керування важелем 
газу – керування можна 
здійснювати одним пальцем 

Налаштування ручки 
керування за висотою, 
вліво та вправо, а також її 
складання за допомогою 
зручного фіксатора 

Надпотужний двигун типу 
OHV із системою легкого 
запуску

Міцний корпус із 
пластиковими захисними 
накладками, які мають 
подвійні стінки

Фрези спеціальної форми з 
оптимізованою послідовністю 
заглиблення у ґрунт і 
запатентованим приводом

Захисні диски для роботи на 
міжряддях, легко знімаються 

Стійка ходова частина  
з оптимальним положенням 
для транспортування

Гальмівна шпора з великим 
кутом повороту, три 
положення налаштування 
глибини та фіксатор

01

02
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04

05
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Вбудована у кріплення 
ручки оптимізована антиві-
браційна система зменшує 
навантаження на суглоби та 
забезпечує комфортне керу-
вання під час тривалого 
використання. Для користува-
ча це означає – тривале 
використання культиватора 
без втоми та навантаження, 
навіть на важкому ґрунті.

Модель Тип двигуна Робоча ширина Привід

HB 685 Kohler серії XT800 OHV SC 85 см 1 вперед, 1 назад

OHV = верхнє розташування клапанів, SC = SmartChoke

85 см

Культиватори

Berger_VIK-Katalog_2016_UK_Teil2.indd   100 24.11.15   04:40



101

Додаткова вага 2 x 9 кг
AZG 030

Додаткова вага 2 x 6 кг
AZG 012

Розширення робочої 
деталі культиватора та 

захисні накладки
AHV 600

Металеві колеса
AMR 031

Насадка для  
підгортання

AHK 701/AHK 702

Спеціальна система для 
всмоктування повітря

ALA 700

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Рекомендована ціна від виробника 

Пояснення V = передня передача, R = задній хід, B&S = Briggs&Stratton, OHV = верхнє розташування клапанів, SC = SmartChoke

Інформацію про вплив усіх приладів VIKING на довкілля див. на стор. 107.

Модель HB 445 HB 445 R HB 560 HB 585 HB 685

Тип двигуна B&S серії 450 E OHV B&S серії 450 E OHV
Kohler серії XT675  

OHV SC
Kohler серії XT675  

OHV SC
Kohler серії XT800  

OHV SC

Номінальна потужність при  
робочій частоті обертання

1,8 кВт/2,5 к.с. 
3100 об./хв.

1,8 кВт/2,5 к.с. 
3100 об./хв.

2,3 кВт/3,2 к.с. 
3000 об./хв.

2,3 кВт/3,2 к.с. 
3000 об./хв.

2,9 кВт/3,9 к.с. 
3200 об./хв.

Робоча ширина (см) 45 45 60 85 85

Діаметр робочої деталі  
культиватора, Ø (см)

30 30 32 32 32

Кількість насадок для  
розпушування

(1+1) x 2 (1+1) x 2 2 x 2 (2+1) x 2 (2+1) x 2

Привід 1 V 1 V + 1 R 1 V + 1 R 1 V + 1 R 1 V + 1 R

Вага приладу (кг) 36 37 41 44 46

Артикул 6241 011 3902 6241 011 3912 6241 011 3916 6241 011 3921 6241 011 3931

HB 6
85

HB 5
85

HB 5
60

HB 4
45

 R

HB 4
45

Назва Артикул 

Захист коробки передач AGS 100 6906 820 1300 o o o o o

Насадка для підгортання (регулюється) AHK 701 6906 710 1130 – – o o o

Насадка для підгортання (фіксована) AHK 702 6906 710 1135 – – o o o

Розширення робочої деталі культиватора та захисні накладки AHV 600 6906 710 0310 o o – – –

Спеціальна система для всмоктування повітря ALA 700 6906 820 0500 – – o o o

Металеві колеса AMR 031 6906 710 0916 – – o o o

Додаткова вага 2 x 6 кг AZG 012 6906 820 0100 o o – – –

Додаткова вага 2 x 9 кг AZG 030 6906 820 0110 – – o o o

Іміджевий відеоролик  
«Культиватори VIKING»  

дивіться тут: www.stihl.ua/viking-tillers

Огляд  
культиваторів
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VIKING Mini-Klip 
Ручна косарка з кошиком для 
трави й імітацією шуму роботи

ЗЕЛЕНІ КОНИКИ: 
ДИТЯЧА СЕРІЯ.

На додачу до садових інструментів найвищої якості для 
дорослих, ми пропонуємо ще й програму «Юніор» для 
маленьких шанувальників продукції VIKING. Дитяча серіяTM 
створена для розваг і задоволення маленьких користувачів.

VIKING Mini-Trac
Весела каталка для 
маленьких дітей у новому 
дизайні з 2016 року

Причеп для Mini-Trac
Новинка: причеп із 
функцією самоскидування 
(додаткове приладдя), 
підходить для Mini-Trac

VIKING Rollino
Універсальний металевий візок

VIKING Junior-Trac
Міцний педальний трактор у дизайні 
тракторів VIKING із дугою безпеки та 
причепом

Артикул VIKING Mini-Klip VIKING Rollino VIKING Mini-Trac VIKING Trailer VIKING Junior-Trac

Опис

Дитяча ручна косарка 
з кошиком для трави  

й імітацією шуму роботи для 
дітей віком від 1 до 2 років

Металевий візок для 
дітей віком від 3 років 

Каталка для дітей 
віком від 1 до 2 років

Причеп (додаткове 
приладдя) із  

функцією  
самоскидування для 

VIKING Mini-Trac

Педальний трактор у дизайні 
тракторів VIKING із бампером 
та причепом, підходить для 
дітей віком від 3 до 4 років 

Вага (кг) 0,9 2,0 3,9 1,8 10,9

Артикул 0484 545 0022 0484 545 0021 0484 545 0025 0484 545 0024 0484 545 0020 

НОВИНКА
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Детальна інформація  
про вироби

Інновація, екологічність і комфорт: усі акумуляторні пристрої STIHL  
і VIKING працюють тихо, не утворюють вихлопних газів і звільняють 
від клопоту з кабелем. Розроблений компанією STIHL електродвигун 
є дуже енергоефективним і практично не зазнає механічного зносу. 
Завдяки цьому енергія літій-іонних 36-вольтних акумуляторів 
оптимально використовується та забезпечує надзвичайну 
потужність. До лінійки акумуляторного інструменту VIKING належать 
косарки MA 339 (стор. 16) та MA 443 (стор. 20). Інформацію про 
акумулятори та зарядні пристрої див. на стор. 45 у розділі 
додаткового приладдя. Надзвичайно практично: літій-іонний 
акумулятор сумісний з усіма іншими акумуляторними інструментами 
STIHL і VIKING. Мобільність. Безшумність. Потужність. Інформацію 
щодо продукції STIHL див. у каталозі STIHL 2016.

ПОВНИЙ ЗАРЯД.
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MON TUE WED THU FRI
06 AM

07 AM

08 AM

09 AM

10 AM

11 AM

12 AM

01 PM

02 PM

03 PM

04 PM

05 PM

06 PM

07 PM

08 PM

ФІКСАТОР QUICKFIX

За допомогою зручного великого 
фіксатора Ви за лічені секунди 
можете скласти ручку косарки для 
компактного зберігання або 
транспортування.

РЕГУЛЬОВАНА ОДНОСТОРОННЯ РУЧКА КЕРУВАННЯ

Можливість регулювання по висоті 
відповідно до зросту користувача 
для комфортної роботи. Для 
компактного зберігання косарки 
ручка легко складається вперед. 
До того ж, зручна одностороння 
ручка керування додатково спрощує 
знімання кошика для трави.

ДИНАМІЧНИЙ ПЛАН КОСІННЯ

Наші косарки-роботи iMow в межах 
визначеного часового періоду (так 
званого «активного часу») 
самостійно вирішують, коли саме 
проводити косіння. Якщо з якихось 
причин (наприклад, через дощ) 
косарка iMow перериває роботу, 
згодом вона надолужує згаяний час.

ДОДАТОК КОСАРКИ-РОБОТА iMow

У нових моделях із позначкою С 
більшість налаштувань можна 
виконувати не тільки на дисплеї, але 
й також через додаток косарки-
робота iMow. Керування інтуїтивно 
зрозуміле та виконується зі 
смартфона або планшета.

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ КОШИК ДЛЯ ТРАВИ

Легко відкривати, звільняти від 
трави й чистити. Запатентована 
система доступу повітря не дає траві 
й пилу летіти вгору. Особливо 
практично: під час косіння індикатор 
рівня заповнення показує, чи 
заповнився кошик для трави.

РУЧКА КЕРУВАННЯ ІЗ М’ЯКИМ ПОКРИТТЯМ

Багато косарок 4-ої серії та 
спеціальні косарки серії R обладнано 
новими високоякісними ручками із 
м’яким покриттям. У цих моделях 
можна зручно взятися за важіль 
автоматичного вимкнення двигуна 
ззаду за ручку, яку приємно тримати 
в руках, відчуваючи її особливу 
ергономічність.  

ЗАПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА ПЕРЕМИКАННЯ РУХУ ВПЕРЕД І НАЗАД

Для плавної роботи: простий 
механізм переключення дає змогу 
змінювати напрямок руху косарки-
трактора за допомогою важеля.

КОШИК ДЛЯ ТРАВИ З ВАЖЕЛЕМ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 

Кошик для трави в косарках-
тракторах легко та просто 
звільняється від скошеної трави 
одним рухом , не встаючи із сидіння 
водія. Дизайн кошика для трави 
забезпечує оптимальне наповнення. 
Після очищення в кошику не 
залишаються рештки подрібненої 
трави.

Детальна інформація 
про вироби
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MI 422 P** 62 49 2 – –

MI 632 P** 63 50 2 – –

MI 632 PC** 63 50 2 – –

MR 4082 100 86 2 0,60/3,00 0,30/1,50

MT 4097 SX 100 86 1 0,50/2,40 0,25/1,20

MT 4112 S 100 86 1 0,60/2,90 0,30/1,45

MT 5097 100 86 2 0,98/2,60 0,49/1,30

MT 5097 Z 100 86 2 0,98/2,20 0,49/1,10

MT 6112 C 100 86 2 0,50/4,40 0,25/2,20

MT 6127 ZL 105 89 2 0,50/4,40 0,25/2,20

LE 540 89 72 2 1,95 0,98

LB 540 94 81 2 4,12 2,06

GE 135 L 94 87 3 – –

GE 140 L 93 85 3 – –

GE 103 103 94 3 – –

GE 105 104 93 3 – –

GE 150 99 89 2 – –

GE 250 103 92 3 – –

GE 355 100 94 3 – –

GB 370 S 102 90 4 – –

GB 460 103 95 3 – – 

GB 460 С 107 97 3 – –

HB 445 93 80 2 5,50 2,20

HB 445 R 93 80 2 5,00 2,50

HB 560 93 79 2 5,00 2,50

HB 585 93 79 2 5,00 2,50

HB 685 93 80 2 6,00 2,40

 

ME 235 93 80 2 1,40 0,70

MB 248 96 83 2 4,00 2,00

MB 248 T 96 85 1 4,85 2,43

MB 253 98 85 2 5,00 2,50

MB 253 T 98 85 2 5,00 2,50

MA 339 90 77 1 0,63 0,32

ME 339 93 79 1 0,82 0,41

ME 339 C 93 79 1 0,50 0,25

MA 443 94 80 2 1,70 0,85

ME 443 96 82 2 1,40 0,70

ME 443 C 96 82 2 1,30 0,65

MB 443 94 81 2 4,10 2,05

MB 443 T 94 81 2 4,10 2,05

MB 448 TX 96 83 2 4,10 2,05

MB 448 T 96 83 2 3,90 1,95

MB 448 TC 96 83 2 3,50 1,75

ME 545 94 82 2 2,80 1,40

ME 545 V 94 82 2 2,80 1,40

MB 545 96 82 2 4,10 2,05

MB 545 T 96 82 2 4,10 2,05

MB 545 VM 96 82 2 4,10 2,05

MB 545 VR 96 82 2 4,80 2,40

MB 545 VE 96 82 2 4,10 2,05

MB 650 T 96 83 2 5,50 2,20

MB 650 VM 96 83 2 3,50 1,75

MB 655 V 98 84 2 3,80 1,90

MB 655 VS 98 85 2 3,80 1,90

MB 2 R 94 81 2 7,00 2,80

MB 3 RC 96 82 2 4,50 2,25
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***  У косарках-тракторах ці значення 
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/K
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/K відповідно 
до Директиви 2006/42/EC

РЕГУЛЬОВАНЕ СИДІННЯ ВОДІЯ

Зручне сидіння практично для будь-
якого зросту. Сидіння водія із 
пружинним підсиленням у косарках-
тракторах серій R4, T5 і T6 можна 
зручно налаштувати без жодного 
інструмента – навіть не встаючи з 
місця. 

ОТВІР У ФОРМІ ТРИЛИСНИКА

Для ефективної та комфортної робо-
ти в певних садових подрібнювачах 
компанія VIKING розробила отвір 
у формі трилисника, який дає змогу 
зручно заповнювати прилад сильно 
розгалуженими гілками.

Матеріал.
ЗАПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОДРІБНЕННЯ

У подрібнювачах із ножовою 
гарнітурою типу «сендвіч» матеріал 
повільно й без віддачі втягується 
всередину й оптимально 
подрібнюється. Запатентована 
ножова система Multi-Cut ретельно 
подрібнює гілки та м’який зелений 
матеріал. У двокамерній системі 
є окремі завантажувальні отвори для 
м’якого та твердого матеріалу.

АНТИВІБРАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ

Ізоляція між двигуном або ручкою та 
корпусом у косарках і культиваторах. 
Завдяки приглушенню вібрацій у зоні 
ручки зменшується навантаження на 
м’язи й суглоби, що сприяє роботі 
без утоми та великих затрат енергії. 

Вплив на довкілля
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Офіційний дилер VIKING

VIKING – підприємство групи STIHL.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до технологій, комплектації та ціни. Претензії щодо даних і малюнків не приймаються. З виходом цього каталогу 
всі попередні каталоги втрачають чинність. 

Артикул 0483 003 4523 © 2015 VIKING GmbH, A-6336 Лангкампфен / Куфштайн

ТОВ АНДРЕАС ШТІЛЬ
вул. Антонова, 10
с. Чайки
Києво-Святошинський р-н
Київська обл., 08130
Безкоштовна інформаційна лінія:  info@stihl.ua
0 800 501 930  www.stihl.ua  
(дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

Задоволення та радість від догляду за газоном починається з відвідування магазину офіційного дилера VIKING. У нього Ви знайдете 

повний асортимент пристроїв VIKING для роботи в саду, зокрема косарки, садові подрібнювачі та культиватори. До того ж, лише в 

офіційного дилера Ви зможете отримати кваліфіковану консультацію та компетентне обслуговування. 

Якщо потрібні поради, інструкції до приладу чи його обслуговування, офіційний дилер VIKING – Ваш надійний партнер. Він допоможе 

підібрати відповідний до Ваших потреб інструмент, покаже, як ним правильно користуватися, а також дасть цінні поради щодо догляду 

за газонами та садовими ділянками. 

Садова техніка VIKING – надійна, розрахована на великі навантаження. Якщо ж після багаторічної роботи все-таки знадобиться 

будь-яка запчастина, про це потурбується офіційний дилер VIKING. Швидке й надійне обслуговування навіть через багато років після 

придбання техніки, забезпечить її тривале й приємне використання. 

Додаткова інформація – на веб-сайті 
www.stihl.ua
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